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 ملخص البحث: ـــ 1

 أوال: بالغة العربية:

تناولنا في هذا البحث التكفل النفسي و أثره على نمط شخصية المراهق المدمن في المركز الوسيطي 
و هي دراسة   -مستغانم–المركز الوسيكي لعالج اإلدمان بتجديت لعالج اإلدمان، و قمنا بهذه الدراسة في
 لية التالية:  ميدانية لحالتين انطلقنا فيها من اإلشكا

هل لبرنامج التكفل النفسي الموجه للمراهق المدمن بالمركز الوسيطي فعال في تغيير من نمط شخصيته و 
 التقليل و التخفيف من سلوكاتهم السلبية ؟ و لإلجابة على هذا األشكال انطلقنا من الفرضيات التالية: 

 الفرضية العامة: ـــ 

 له أثر إيجابي على شخصية المراهق المدمن.  البرنامج المطبق في مركز الوسيطي لعالج اإلدمان 

 الفرضيات الجزئية:  ــ 

برنامج التكفل النفسي المتبع في المركز الوسيطي لعالج اإلدمان فعال في تخفيف من سلوكات عند -
 المدمن. 

يساعد في تغيير شخصيته و نظرته للمستقبل. -  

الفصل الثاني تناولت  ,فصولثالث ان يتضمن فتطرقنا في الجانب النظري إلى كل ما يثري دراستنا و ك
فيه تعريف التكفل، مراحله...أما الفصل الثالث فقد أعطينا قدرا كافيا من األهمية لموضوع المراهقة الذي 

 دمانقمت فيه بدراسة عامة عن اإلالرابع تناولت فيه مفهوم المراهقة و أنواعها و نظرياتها....أما الفصل 
 ه. نواعوأباته مقارامن حيث تعريفه و 

أما الجانب التطبيقي فقد اعتمدنا في دراسته على المقابالت العيادية والمالحظة و  االختبارات االسقاطية 
اختبار الروشاخ و كذا مقياس نمط الشخصية الهادف ألبتر  و كانت العينة المدروسة تتكون من حالتين 
14بين  سنة و   18 صلين : الفصل السادس يحتوي على اإلجراءات سنة و قد قسم الجانب التطبيقي إلي ف 



 

 

المنهجية و قد تم فيه تحديد المنهج و العينة و ادوات و وسائل البحث،اما الفصل السابع قمنا من خالله 
 بدراسة الحاالت ،تحليلها كما تم فيه تحليل النتائج و مناقشة الفرضيات تم الخاتمة. 

Second:in English: 
In this research, we dealt with psychological support and its effect on the 
personality type of an addicted adolescent at the Intermediate Center for 
Addiction Treatment, and we did this study at the Al Wiski Center for the 
Treatment of Addiction Pagdit - Mostaganem - which is a field study of two 
cases in which we started from the following problem: 
Is the psychological support program directed at the adolescent addicted to the 
intermediate center effective in changing his personality pattern and reducing 
and mitigating their negative behaviors? To answer these figures, we proceed 
from the following assumptions: 
General hypothesis: 
 The program implemented in Al-Waseet Addiction Treatment Center has a 
positive impact on the personality of the addicted teen. 
Partial hypotheses: 
- The psychological support program followed in the Intermediate Addiction 
Treatment Center is effective in reducing the behavior of the addict. 
Helps in changing his personality and his outlook on the future. 
 

In the theoretical side, we dealt with everything that enriches our study and it 
includes three chapters, the second chapter in which I dealt with the definition 



 

 

of sponsorship, its stages ... As for the third chapter, we gave sufficient 
importance to the topic of adolescence in which I dealt with the concept of 
adolescence, its types and theories .... As for the fourth chapter, I conducted a 
general study on addiction in terms of its definition, approaches and types. 
As for the practical aspect, we have relied in its study on clinical interviews, 
observation, and projective tests, the Rusch test, as well as the purposeful 
personality type scale for a cutter, and the studied sample consisted of two 
cases between 14 and 18 years old. The applied aspect was divided into two 
chapters: Chapter Six contains the methodological procedures In it, the 
method, sample, tools, and research methods were defined. As for the seventh 
chapter, we studied the cases, analyzed them, and the results were analyzed 
and the hypotheses were discussed. The conclusion was concluded 
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لقد خلق هللا اإلنسان في أحسن صورة ،وميزه على سائر المخلوقات بنعمة العقل الذي يستطيع به أن 
) ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ل هللا تعالى في كتابه الكريم :يفرق بين ما ينفعه وما يضره ، قا

 .08ى كثير مما خلقنا تفضيال ( سورة اإلسراء اآلية الطيبات وفضلناهم علوالبحر ورزقناهم من 

من هذه اآلية الكريمة يكون اإلدمان على المخدرات أيا كان نوعها فيه اعتداء ظاهر ليس فقط على 
العقل، بل على كل واحدة من الضروريات الخمس التي حرصت الشريعة اإلسالمية وديننا الحنيف على 

السبل والوسائل واعتبرت االعتداء على أي وجه من الوجوه جريمة   بمختلف  محافظة عليهاحمايتها وال
ـمس هي : من أشد الجرائم التي تعيق المسار الحسن لحياة اإلنسان وهذه الضروريات الخ

 النسل .,المال و العقل,الدين,النفس

جتمع ،وال فئة فإلى جانب لقد أصبحت ظاهرة اإلدمان على المخدرات ظاهرة عامة ،ال يخلو منها م
ظهورها بين صفوف الشباب الذين يمثلون القوى العاملة ،والمنتجة في أي مجتمع ،فقد ظهرت حتى بين 

 بعض صغار السن من النشء ،كما أنها تظهر عند الطبقات الفقيرة والغنية على حد سواء.

م يسبق لها مثيل من حيث أبعادها إذ يمثل االرتفاع المفاجئ في إدمان العقاقير منذ الستينات ظاهرة ل
على األقل ،فقد انتشر اإلدمان في كوكب األرض كله ،وال يكاد ينجو منه أي بلد أو أي فئة عمرية 

 بصرف النظر عن الجنس أو العرق .

ولقد تعددت أسباب انتشار هذه الظاهرة ،بحسب تنوع وجهات نظر الباحثين فيها ،إذ يرى علماء النفس أن 
الظاهرة يعود إلى الشخص ذاته ،بينما يرى علماء االجتماع على أن المجتمع هو السبب في انتشار هذه 

ظهور هذه اآلفة ،بينما يرى فريق آخر أن اإلدمان على المخدرات هو مزيج لعدة عــوامل نفسية ، 
إلى اجتماعية ،اقتصادية وسياسية أيضا ،وحتى إلى أساليب التربية الخاطئة المعتمدة في الطفولة ،و 
 الخالفات القائمة بين الوالدين ،وتأثيرها المباشر أو غير المباشر على نمو شخصية المدمن .

والشذوذ  والسرقة ا ،ودورها في انتشار جرائم العنففي ضوء اتساع دائرة التعاطي واالتجار فيها وتهريبه
الخاصة بالتقدم االجتماعي والتنمية الجنسي ،ومشاكل أخرى من هذا النوع أكثر خطورة تعيق كل الجهود 
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الشاملة في أي مجتمع ،وإيمانا منا بالدور الذي يمكن أن يلعبه اإلرشاد النفسي في عالج ووقاية المدمنين 
على المخدرات ، ارتأيت أن أقدم هذا البحث للتنويه بأهمية أساليب التكفل النفسي ودورها في العالج 

ت ،أو حتى التقليص منها بحكم أن إجماع العلماء حول أسباب هذه والوقاية من اإلدمان على المخدرا
،ونقص الثقة ن التي تتصف بالضعف والالستقرارالظاهرة هو الرجوع بالدرجة األولى إلى شخصية المدم

 والتبعية .

إن أساليب التكفل النفسي عملية واعية هادفة وبناءة ،مخططة ،تهدف دائما إلى مساعدة وتشجيع الفرد 
ويفهمها ،ويدرس شخصيتها جسميا وعقليا ،وبالتالي يفهم  –التي لم يكن يعرفها –يعرف نفسه لكي 

ويكشف قدراته الكامنة ،فيحدد مشكالته وحاجاته ،ويتمكن بذلك من اتخاذ القرار بنفسه ودون الحاجة إلى 
 أي تبعية نفسية أو جسدية .

ريس األفراد الخبرات المناسبة التي يصلون بها باإلضافة إلى أن أساليب التكفل النفسي تتولى تعليم وتد
 إلى تحقيق الصحة النفسية والسعادة مع أنفسهم ومع اآلخرين .

في هذا البحث سأتعرض إلى اإلدمان وأهم أسبابه وأعراضه وآثاره السلبية على حياة اإلنسان، كما أتعرض 
، كما سأتعرض إلى أساليب التفكل إلى المخدرات كظاهرة مرضية يحتاج صاحبها إلى الرعاية والمساعدة

 النفسي ودورها في العالج والوقاية من هذه الظاهرة
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يعتبر المراهق في مرحلة حرجة من النمو أين تترك الظروف المحيطة به نماذج من السلوكات     
واالنحرافات هدفها البحث عن إثبات الذات وتحقيقها وسط بيئته وكذلك هروبا من الواقع الذي يعيشه من 

 جراء الظروف االجتماعية .....الخ 

عن االستقاللية  واالقتداء باالقران وهذا مايسبب له  فالمراهقة تتميز باثبات الذات والبحث        
ضغوطات واحباطات خاصة اذا مافشل في تحقيق مايتطلع إليه مما ينعكس سلبا على تقديره لذاته والذي 
يتسبب بدوره في ظهور إضطرابات نفسية وسلوكات شاذة من بينها تعاطي المخدرات بحيث يصبح تابعا 

 : , وكما جاء في دراسةيسمى باالدمان وعليه ما لها وال يمكن االمتناع عنها

 Herbert Henden  ( :1980هربرت هندن )

أن جميع متعاطي المخدرات يعانون من اضطرابات عائلية في  هندن هربرن  ويؤكد البحث الذي قام به
أنهم المنزل ، وفي معظم الحاالت تكون مشاكلهم مشابهة لتلك التي يعاني منها معظم الشباب ، إال 

يحاولون أن يحددوا أسسا جديدة للتعامل مع والديهم ، وأن اتجاهات هؤالء الشباب تميل دائما إلى تدمير 
 العالقات مع الوالدين .

أن األصل في إدمان  أن وكان االستنتاج هو(: 1960وأيضا: ما جاء بهسعد زغلول المغربي )ـــ 
 ذي يحدث حالة من االستعداد لإلدمان .المخدرات عامة يرجع إلى التركيب النفسي المرضي ال

  :كاآلتي الدراسة نتائج وكانت(:1983راسة رشاد كفافي )ودـــ 
تتسم حالة الحزم بالتوتر الناجم عن اإلحباط الفمي ، باإلضافة إلى الحصر واالكتئاب والعجز وافتقاد  -

 اإلحساس باألمن .
الشعور بالحاجة إلى اإلشباع السريع دون مقدرة على اإلرجاء ، فالمدمن من يشعر بالرغبة في إرضاء  -

 أناه األعلى الذي يقوم بالحجز على رغبات الهو .
 فتقار إلى وجود اآلم والرغبة في التواجد معها ، وإشباع الرغبات وتحقيق هذه الرغبات هلوسيا.اال -

  الدراسة: نتـائج وكانت(: 1980ودراسة فاروق عبد السالم )ـــ 
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 افتقار المدمنين إلى االستقرار النفسي مما جعلهم يلجأ ون إلى اإلدمان . -
 المدمنين في فترة الطفولة المبكرة .وجود مشاعر حرمان واسعة لدى  -
 وجود خلل في نظام الثواب والعقاب في مرحلة الطفولة. -
 إن مدمني األفيون ينتمون إلى مستويات ذكاء منخفضة . -
 ومن هنا نسلط الضوء في بحثنا على أساليب التكفل النفسي ومدى فعاليتها على المراهقين       

 التالية :ومنه نطرح االشكالية 

 المراهقين المدمنين على المخدرات ؟على أساليب التكفل النفسي  ما مدى فعالية ــ    

 اإلشكاليات الجزئيةـــ 3

 هل تساهم اساليب التكفل النفسي في تخطيط و بناء مستقبل المراهق المدمن ؟ -

 العمل بجدية التفكير و في هل ألساليب التكفل النفسي دور في مساعدة المراهق االمدمن -

 مستقبله؟ جلمن أ

 ات الدراسة:يفرضـــ 4 

 الفرضية العامة:1ـــ4 

برامج التكفل النفسي المطبقة في مركز الوسيطي لعالج اإلدمان لها أثر إيجابي على شخصية المراهق 
 المدمن.
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 الفرضيات الجزئية: 2ــــ4

برنامج التكفل النفسي المتبع في مركز الوسيكي لعالج اإلدمان فعال في تخفيف من السلوكات السلبية   -
 عند المراهق المدمن. 

 يساعد في تغيير شخصيته و نظرته للمستقبل -

 ة:ــــــسدرالاهمیة أــــ 5 

هي وال دة أألصعد ايدنفسها على عطرح ة بمشكلة تطإلحاول افهي تحاواٍح، ندة عن همية مأسة درالل
 باتية. وسيكص خصائت ذات فارانحور اهظها بطتبان وارهقيرالمايحة رشدى لدرات لمخاي طتعا

وص بالخصري ئزالجاسها مجتمعنا رأعلى ت و لمجتمعان امد يدللعل لشاغل الشغت اضحرة أاهظلاه ذه
 ري أساليب التكفل النفسي وفعاليتها على شريحة المراهقين. ضعة لتحواستنا كمساهمة متءت دراعليه جاو

لمجتمع ف اائن وظية مرهويفة جووظلبا طمزال الن و كان هقيرلماعلى فئة ظ لحفاو اعاية أن ربما و
ن عروج لخك واالنتهان مادقع ضحية لإلق وهرامل كب جانن قع مومتدر قك فهنا، لىوألاجة دربال
لتي ت اسادرالواستنا ن درامل ما يجعو هوتة ومتفات جادربولمجتمع اسمها رلتي دود الحر والمعاييا

دد تعذا كن ومدلمق اهرالماعلى رها تأثيراز أساليب التكفل النفسي وبل إجن أعلى شاكلتها مساهمة م
 لدورها وإنعكاساتها على هذا االخير )أي مدى فعاليتها ونجاحها عليه (. ًا ـفقوها ورصوشكالها أ

النفسي لدي المراهقين في معرفة اساليب التكفل سة درالة وفي محام عال ستنا بشكدراهمية ر أهظكما ت
رب وفهم  تأثيرها على لتقاما يتيح لنا ق مدى فعاليتها ونجاحها معمب جانن مالمدمنين على المخدرات و

 المراهق.
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، شبكة عالقاتهل خالن من مدلمق اهرالمحلية للمالثقافية للبيئة اصية ولخصراز ابإفي ك لذكم تسهرًا خيأ
منه م تهرامذتوجهة ن مذا هم( قعاته منهوتوالبه ط)م، منهن يبرلمقو المختلفة نحاته وراتصوتجاهاته وا
 ن.يطلمحين طرف ام

 دوافع إختيار الموضوع:ـــ 6

فه داستهن وامادإلرة ااهظلر لكبير االنتشاو اهوع ضولمر ابنا الختياأدت لتي افع دوالم اهن أمل أن لع
وح لجنت االدمعع تفارنها باراقتك الذكن، هقيرالماهي فئة وال ألمجتمع ن احساسة موضة ـيريحة عرلش
 ة بصفة عامة.      طللسلز مريل أو يمثن من أو يدلوالامع دام لصت احاالذا كم ويهدل

ه ذهت كياوقفتنا سلوست)المركز الوسيطي لعالج اإلدمان( ايحة رلشاه ذبهر لمباشاحتكاكنا ل اخالن فم
 خاله لها. دستإيقة وطريافها ل أطبكر ته للمعاييظركيفية نولفئة ا

ختصاصنا واجهنا وتن القا مطنالنفسية الصحة دان افي ميب يصوع ضومر ختياالى افع بنا دكله ذا ه
ل تها بشكزامميومنة دلمالفئة اه ذهدى لأساليب التكفل النفسي بيعة م طفهن ليوجهنا محاوإلكلينيكي تا
 م.اــع

ك لساليب التكفل النفسي وذن فعالية  ونجاح ومدى فعالية أعف لكشل اجن أمت لعلمية فكانافعنا دواما أ
 يهابصفة عامة ومجال كل أسلوب تكفل بصفة خاصة. علز كيرتـبال

هي ك لن ذمر كثل وأبدي لعيال الحقن اعرج ها ال تخددبصن لتي نحاسة درالرات امتغير أن باعتباو
 ختصاصنا.م افي صميب تص

دل كما تن،هقيرالمايحة رشدى لدرات لمخرة ااهظلر لكبير االنتشار إن اكذلق اكما سبرا وخيأ
ك لدي لها ، وذلتصل اجن أعلمي مزام لتاتجعلنا في طردة مضورة بصدة يزالمتم اقارألت واإلحصائياا
لمحلي اقعنا ص وابع تخطلتي بالق االحتكاك باالخصائيين المتواجدين هناك وبعض الحاالت واين طرع
 لثقافي.واالجتماعي ا
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 أهداف الدراسة:ــــ 7

أساليب التكفل النفسي على المراهقين المدمنين على م عال بشكرف لتعالة ولى محاإلحالية استنا دف دراته
رى خأجهة ن موجهة ن مذا هذا معرفة انواعها وفعاليتها ونجاحها على الفئة المراهقة كعلى المخدرات و

مناسبة أن تجد حلول شانها ن لتي ممعرفة مدى تجاوب هذه الفئة مع هذه األساليب ايضا ول أسنحا
 ننين على المخدرات.مدلمقين اهراللموفعالة 

ضع ولذات ايحة رلشاهذه األساليب ومدى كفايتها والنقائص إن وجدت ومدى تطبيقه على م لة فهومحا
 تطبيقها على هذه الشريحة.يقة طرفة رمعك لذكن( ومدلمق اهرالمص )الخاا

يرها ثون تأيكن، وكيف مدلمق اهرالما د أساليب التكفل النفسي لدىصري ورستنا لتحدف دراتهرا خيأ
و ه على ما هطسقاظري وانراث تن ينا مدين بير فومتو لضمنية" لما هانة رلمقا"اننسى عليه؟ دون أن 

 لمحلي(.اقع وال)اقعيا ن واكائ

 سةدرالت الحاطئي لمصراالجد ایدلتحاـــ 9

 التكفل النفسي: ـــ 

إعطاء يد العون والمساعدة وإحداث تغيير في شخصية المسترشد، يقصد به تلك العملية التي تهدف إلى 
كما تهدف هذه العملية إلى تغيير السلوك وإدراك الفرد لنفسه ومعرفته بالظروف المحيطة به ، وإدراكه 

 للعالقة بينه وبين اآلخرين وبين أفكاره فيما بينها.

بناءة واعية ومستمرة ومخططة ، تهدف  وحسب رأي حامد عبد السالم زهران فإن اإلرشاد النفسي عملية
ا واجتماعيا إلى مساعدة وتشجيع الفرد لكي يعرف نفسه ويفهم ذاته ويدرس شخصيته جسميا وعقلي

 .وانفعاليا
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 : اإلدمان ـــ

يقصد به التعاطي المتكرر لمادة نفسية أو لمواد نفسية ، لدرجة أن المتعاطي أو المدمن يكشف عن 
انشغاله الشديد بالتعاطي ، كما يكشف عن عجز أو أي رفض لالنقطاع ، أو لتعديل تعاطيه ، وكثيرا ما 

طرة المخدر تظهر عليه أعراض االنسحاب إذا ما انقطع عن التعاطي ، وتصبح حياة المدمن تحت سي
 إلى درجة تصل إلى استبعاد أي نشاط آخر. 

 :  المخدرات ـــ

يشار بهذا المصطلح إلى مجموعة المواد النفسية المحرمة قانونا والواردة على سبيل الحصر في االتفاقية 
  م " . 1961الدولية المعروفة باسم " االتفاقية الوحيدة بشأن الجواهر المخدرة لسنة 

لبيئة ق اهرامل قبن مدام الستخاشائعة وسة درالت احاالن غلبها بياكة في رلكنها مشتوعة ومتنهي 
محليا روف لمعدي والهنب القند: اسها نجرأعلى ، ونفسهات لحاالوالعقلي ب ابيطلب احسذا هولمحلية ا

ن هادلواع انض احتى بعن اويزلبناوالالصقة( دة الماراء)اكالغرة ايطلمتت ايباذلمق استنشا، الة"زط"بال
واد هي مت( ، ويبينازيازودلبن"اعها خاصة )عائلة وانف أئة بمختلدلمهواسة ولمهلوب الحبالى ،إيطلحائا

 العيةطالستاسة درالت اياطمعك لذكونفسها ت لحاالب احسول لمتناافي 
يبي رتج سليوفعلي ل ى بشكطيتعا، وسنة  26و 19 نه بيرعمراوح يتذي لو اه ن:مــدلمـــق اهرالماـــ 
ت ياطلمعدا ستناذا اه،.ومحليارة فومتددة وعقلية متعرات ثؤلموات بع سنن أرعل التقدة لمرر متكو
 ن.مادإلن اي للمعالجة مطسيولز اكرمدى لص لمختالعقلي ب ابيطلا

 العالج:ـــ 
يقصد بالعالج هنا هو وجود المدمن في مصحة نموذجية لعالج اإلدمان ، أين يتم عالج كل مدمن  

يقة المناسبة للعقار الذي أدمن عليه ، وبما يتناسب مع شخصيته وحجم إدمانه ومداه ، واختيار بالطر 
 الطريقة العالجية النفسية المناسبة لعالج المدمن وتأهيله .
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 الوقاية من اإلدمان :ــــ 
مضاعفات لمشكلة تعرف الوقاية بأنها أي عمل مخطط نقوم به تحسبا لظهور مشكلة معينة، أو لظهور 

قائمة بالفعل ، ويكون الهدف من هذا العمل هو اإلعاقة الكاملة أو الجزئية لظهور المشكلة أو مضاعفاتها 
 أو كليهما .

وتصنف منشورات األمم المتحدة والصحة العالمية الوقاية إلى ثالث فئات وهي الوقاية من الدرجة األولى 
ن الدرجة الثالثة ، وسيأتي الحقا في الفصل الثالث شرحا مفصال لكل والوقاية من الدرجة الثانية والوقاية م

 نوع من هذه األنواع .

 الدراسات السابقة:ـــ 10

نتعرض في هذا العنصر إلى الدراسات واألبحاث السابقة في مجال إدمان المخدرات ، سواء كانت هذه 
دراسات العربية ، ذلك أن الدراسات في الدراسات عربية أو أجنبية ، وهذه الدراسات ليست وفيرة خاصة ال

مجال اإلدمان على المخدرات مازال فيها قاصرا وخاصة من الناحية النفسية ، وقد كان هذا أحد األهداف 
موضوع المخدرات باعتباره من التي ذكرتها في تناول هذه الظاهرة ، مع محاولة الستيضاح الرؤية وتناول 

   األفراد وتعوق الوصول إلى االستقرار والسعادة .على الظواهر التي تؤثر  أخطر

 :العربية  أوال: الدراسات

مختار محمد على االدمان لدى المخدرات وعالقته باالستراتيجيات المواجهة مذكرة تخرج لنيل شهادة  
كانت االشكالية  2014ــ 2013الماستر تخصص علم النفس الصحة العقلية بجامعة مستغانم سنة 

مامدى فشل إستراتيجية المواجهة في دفع المراهق لالدمان على المخدرات ؟ تمت الدراسة على  ــكمايلي 
 الحالتين بالمصلحة االستشفائية لالمراض العقلية لمستغانم . 

 وكانت النتائج أن االدمان يمكن إعتباره كاستراتيجية مواجهة سلبية  CISSستخدام اختبار المواجهة 
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 : (1960) : المغربي زغلول سعد دراسة ـ1ــ10
 موضوعها هو تعاطي الحشيش دراسة نفسية .

   :كانت أهداف الدراسة كما وضعها الباحث هي : الدراسة هدف ـــ
 هل الحشيش مشكلة عامة أم خاصة ؟  

   األفراد ؟ هل هي ظاهرة فردية ومرضية أم أنها ظاهرة تخص مجموعة قليلة من
  :وقد صاغ الباحث فروض الدراسة كاآلتي  :الدراسة فروض ـــ
 تعاطي الحشيش ظاهرة عامة منتشرة بين أغلب فئات الشعب وقطاعاته وبخاصة طبقاته العاملة . -

 الحشيش يؤدي إلى ضعف اإلنتاج وتدهوره . -

 أسباب تعاطي الحشيش أسباب ناتجة عن ظروف الفرد االجتماعية . -
  :الدراسة عينة ـــ
 متعاطون خارج السجن . -

 متعاطون مسجونون . -

 فردا لم يسبق لهم التعاطي . 68 -

  :الدراسة أدوات
 الشخصية .اختبار المنيسوتا المتعدد األوجه لقياس  -
 اختبار الرور شاخ . -
 دراسة تاريخ الحالة . -
  :الدراسة نتائج ـــ
استنتج الباحث أن األصل في إدمان المخدرات عامة يرجع إلى التركيب النفسي المرضي الذي يحدث  

 حالة من االستعداد لإلدمان .
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 : (1980) : سويف دراسة ـ2ــ10
 –إيديولوجية الحشيش دراسة  –موضوعها هو 

ويقصد بهذا التعبير مجموع االعتقادات التي يرجح أنها توجه المتعاطين ، وتبرر لهم مواقفهم أو 
 تصرفاتهم تجاه عدد من المسائل المتصلة بهذا المخدر .

  :الدراسة فروض ـــ
المؤسسات الخاصة تفترض هذه الدراسة أن المربين والمعالجين النفسانيين والمشرعين ، وكل أعضاء 

بعالج اإلدمان وتعديل السلوك في مجال االعتماد على المخدرات في حاجة إلى التعرف على الحقائق 
والمعلومات العلمية الدقيقة حول اآلراء والقيم التي تحكم سلوك متعاطي المخدرات تجاه المسائل المتصلة 

  .فضل في مجال الوقاية والعالجبالمخدر على أساس أن هذه المعلومات تساعد على التخطيط األ
  :الدراسة نتائج ـــ
إن المتعاطين للحشيش يبدون أكثر حرصا عن غير المتعاطين على إقصاء أبنائهم عن تعاطي  -

 . اتالمخدر 

إن نسبة كبيرة من المتعاطين أوصت باتخاذ إجراءات مشددة ضد جلب الحشيش واالتجار فيه ، كما  -
الغالبة منهم أن توفير التسهيالت الممكنة للتقدم طواعية للعالج يمثل خطوة في االتجاه رأت النسبة 

 . الصحيح لحل مشكلة تعاطي المخدرات
 : (م1983) : كفافى رشاد دراسة ـ3ــ10

 –سيكولوجية اشتهاء المخدر لدى متعاطي الحشيش  –موضوعها 

  :الدراسة هدف ـــ
الدراسة في مجال االعتماد على المخدرات على أنها المتعاطي ذاته ، وقد حددها حددت المشكلة في هذه 

الباحث على أنها المتعاطي في حال الحزم ؛ بحيث يتمكن من إلقاء الضوء على سيكولوجية المدمن على 
 المخدرات أثناء الحزم
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  :الدراسة عينة ــ
يتعاطون المخدرات أو السجائر على أال تقل كمية السجائر ضمت عينة الدراسة مجموعة من األفراد ممن 

  :سيجارة يوميا ، وكانت عينة البحث مكونة من ستة أفراد كاآلتي 20بالنسبة للفرد الواحد عن 
 سنة ، يقرأ ويكتب . 31متعاطي حشيش ، عامل ، أعزب ، السن  -

 سنة ، تعليمه متوسط . 39متعاطي حشيش ، موظف ، متزوج ، السن  -

 سنة . 52متعاطي حشيش ، متعهد سجائر ، تاجر جملة ، متزوج ،  -

 سنة ، يقرأ ويكتب . 30متعاطي ليس له عمل ثابت ، متزوج ، السن  -

  :الدراسة نتائج ــــ 
تتسم حالة الحزم بالتوتر الناجم عن اإلحباط الفمي ، باإلضافة إلى الحصر واالكتئاب والعجز وافتقاد  -

 باألمن .اإلحساس 
الشعور بالحاجة إلى اإلشباع السريع دون مقدرة على اإلرجاء ، فالمدمن من يشعر بالرغبة في إرضاء  -

 أناه األعلى الذي يقوم بالحجز على رغبات الهو .
 االفتقار إلى وجود اآلم والرغبة في التواجد معها ، وإشباع الرغبات وتحقيق هذه الرغبات هلوسيا. -
 : ( م 1980) السالم عبد فاروق  دراسة ـــ 4ــ10
 دراسة نفسية اجتماعية لبعض المتغيرات المتعلقة باإلدمان . –موضوعها  

 يحاول الباحث اإلجابة على األسئلة التالية : :الدراسة أهداف
 ماهي العوامل االجتماعية والنفسية المتصلة باإلدمان ؟ -
 التي قد تطرأ على المدمن عند انقطاعه عن المخدر ؟ما هي المتغيرات النفسية  -
 ماهي المتغيرات النفسية التي قد تطرأ على المدمن من جراء تنفيذ برنامج أولى للعالج النفسي  -
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  :الدراسة فروض ــــ
 إن الشعور بعدم الطمأنينة االنفعالية أكثر شيوعا عند مدمني المخدرات . -
 إن اإلدمان عادة يبدأ في المراهقة . -

تختلف السمات النفسية لدى المدمنين الذين خضعوا للعالج النفسي عن هؤالء الذين لم يخضعوا ألي  -
 نوع من العالج النفسي .

  :الدراسة عينة ــــ
بالخانكة في تتكون عينة البحث من جميع المتقدمين طواعية للعالج الداخلي بمصحة األمراض النفسية 

 سنة . 57-30والعمر الزمني للعينة من ،31/03/1985إلى  01/09/1984الفترة الممتدة من 

  :الدراسة أدوات ـــ
 لمدمني األفيون .استمارة مقابلة لدراسة المتغيرات النفسية واالجتماعية  -

 اختبار الشخصية المتعدد األوجه . -

 . -مناقشة جماعية  –جلسات عالج جماعي  -

  الدراسة نتـائج ـــ
 افتقار المدمنين إلى االستقرار النفسي مما جعلهم يلجأ ون إلى اإلدمان . -
 وجود مشاعر حرمان واسعة لدى المدمنين في فترة الطفولة المبكرة . -
 خلل في نظام الثواب والعقاب في مرحلة الطفولة.وجود  -
 إن مدمني األفيون ينتمون إلى مستويات ذكاء منخفضة . -

 : ( م 1993) الرآس حمر القادر عبد دراسة ــ5ــ10
  –األسرة وتعاطي المخدرات  –موضوعها   
 :الدراسة فرضيات ـــ
 ومن األحوال السكنية السيئة .أسر مدمني المخدرات تعاني من عدم كفاية دخلها ،  - 
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 توجد عالقة بين حاالت التفكك األسري وتعاطي المخدرات . -
 التهميش وإهمال الشباب من طرف السلطات هو سبب إقبالهم على تعاطي المخدرات . -
 ضعف الحافز الديني عند الشباب يترجمه تعاطي المخدرات  -
  :الدراسة أدوات ـــ
 المالحظة . -
 استمارة مقابلة . -
 المقابلة الحرة والمنظمة . -

  :الدراسة عينة ـــ
 أجرى الباحث دارسة على عينة مكونة من ثالث مجموعات :

 .حالة (  200المجموعة األولى : عينة المجتمع العام )  -

 حالة ( . 60المجموعة الثانية : عينة المتعاطون خارج السجن )  -

 حالة ( . 12المجموعة الثالثة : عينة المتعاطون المسجونون )  -

 الدراس أهداف ـــ
 معرفة الظروف األسرية التي يعيش فيها األبناء ومدى تأثيرها في انحرافهم وانقطاعهم. -
 المخدرات والظروف األسرية والمادية .دراسة العالقة بين تعاطي  -
 لفت أنظار الهيئات المعنية لالعتناء باألسرة كسبيل للوقاية من اإلدمان على المخدرات -
 الدراسة: نتائج ـــ
أشارت نتائج البحث أن الشباب المنحرفين يتميزون عن غيرهم من الشباب بالعادات السيئة ، حيث  -
 % يمارسون القمار .    11.66يستعملون النفة ، و %  80% يدخنون ،  95  أن
 نوع المخدر األكثر انتشارا هو الكيف أو الحشيش أو ما يسمى بالقنب الهندي . -
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-هناك ارتباط واضح بين المستوى الثقافي لآلباء والوضع االقتصادي ودرجة تماسك األسرة أو تفككها  -
 يرها باالنحالل الخلقي .استنتج الباحث أن أسر المتعاطين تتميز عن غ 
يقل االنحراف واإلدمان على المخدرات في أسر المناطق الحضرية التي حضيت بالمستوى االقتصادي  -

 المميز والسكن الالئق .
  : األجنبية الدراســـــات : ثانيا
 Berzin , Ross , English( :1983) وإنجلش وروز بيرزين دراسة ـ6ـــ10

%من عينة بحثهم من المدمنين يعانون من المزيج من   60هذه الدراسة أن حوالي الحظ الباحثون في 
 المشكالت االنفعالية .

%من    40وقد تمكن الباحثون في هذه الدراسة من التمييز بين نمطين أساسيين في أن اإلدمان في
 العينة المتبقية ، مجموعة من المدمنين ظهرت تعاني من اكتئاب واضح .

قلقين مكتئبين ، يعانون من عدم االستقرار واالشمئزاز ، بينما المجموعة الثانية كانت مختلفة وقد كانوا 
  فكانت أكثر تكيفا ، وخالية من أي اضطراب انفعالي .

   Hekimian / Gershon( :1965دراسة هيكيمان وجرشون ) ــ 7ــ10
مدمنا  112مدمني المخدرات المختلفة قوامها في هذه الدراسة التي قام بها العالمان على مجموعة من 

تبين لهما أن مدمني المخدرات عادة ما يكونون ذوي شخصية سيكوباتية وأنهم مضطرون انفعاليا ، 
والرغبة في السعادة تتبع عندهم من االكتئاب الكامن الذي يعد من وجهة نظرهم السبب الرئيسي في 

  اإلدمان
 Herbert Henden  ( :1980دراسة هربرت هندن )ــ ـ8ــ10

أن جميع متعاطي المخدرات يعانون من اضطرابات عائلية في  هندن هربرن  ويؤكد البحث الذي قام به
المنزل ، وفي معظم الحاالت تكون مشاكلهم مشابهة لتلك التي يعاني منها معظم الشباب ، إال أنهم 

اهات هؤالء الشباب تميل دائما إلى تدمير يحاولون أن يحددوا أسسا جديدة للتعامل مع والديهم ، وأن اتج
 العالقات مع الوالدين .
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فكل شاب من هؤالء الشباب يبدو أنه يرفض االنصياع إلى أوامر والده ويريد أن يحصل على النشوة 
 والسعادة.

 : الدراسات لهذه وجيز نقد ــــ
 اإلدمان أرى أنها ركزت على مايلي :بعد هذا العرض للدراسات العربية واألجنبية التي تناولت 

التركيز األكبر على اآلثار الجسمانية الناتجة عن تناول المخدر وعدم تناوله ، وبم تركز كثيرا على  -1
 العوامل التي دفعت لإلدمان بحد ذاته .

إلخ في حين يجب …اقتصار أغلبية هذه الدراسات على نوع من المخدرات كالحشيش أو األفيون ـ 2
دراسة الظاهرة في صورتها الكلية ال في صورتها الجزئية ، وكأن الحشيش أو األفيون مثال هو المخدر 

 الوحيد الموجود .

أغلبية هذه الدراسات قد تمت على مناطق متشابهة ، وكأن األفراد متساويين من ناحية الفروق الفردية  -3
 الناتجة عن البيئة والمكان .
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إن االنقطاع الذي تشهده العالقات التي تربط المراهق بأسرته يكون سببا لهذا الفرد في خلق عدة 
اضطرابات مع محيطه االجتماعي فيصبح غير متكيف معه مما يدفعه إلى التمرد  وبالتالي الجنوح مما 

ر ميدان عمله يستوجب االعتناء به ، و انطالقا من هذا يبدأ دور المختص النفساني بالتدخل في إطا
 المسطر من قبل الحكومة و المتمثل في العالج النفسي . 

هذا األخير الذي ال يقتصر على مجرد إزالة األعراض المرضية التي يشكو منها الفرد بل يتعدى عالج 
االضطرابات السلوكية التي يعاني منها بعض األفراد التي تمنعهم من التكيف تكيفا سليما في مجاالت 

 ليومية و هذا ما يقدمه التكفل النفسي .  الحياة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التكفل النفسي:  -

 يعتبر التكفل النفسي أنجح طريقة يعتمدها المختصون للتخفيف من حدة االضطرابات النفسية. 
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 : تعريف التكفل-1-1
"التكفل هو التزام أو ارتباط من طرف شخص لغرض تحقيق مساعدة طبية أو مساعدة اجتماعية، وهو 
عبارة عن مصدر أولي للطمأنينة االجتماعية ويهدف للوصول ولو جزئيا لتحقيق عالج أو إعادة تدريب 

 أو راحة أو ثقافة. 

 تعريف التكفل النفسي:  
هو مجموعة من الطرق المنهجيات النفسية اإلجرائية، المتداخلة للعناية باألشخاص الذين يعانون من 

 1 .يئاألخصامختلف االضطرابات سواء كانت نفسية أو عضوية وتتمثل في تدخل 

 مراحل التكفل النفسي: -2
 يتضمن التكفل النفسي ثالث مراحل أساسية تتمثل في:  

" يمثل التشخيص خطوة رئيسية خالل عملية التواصل إلى اقتراض دقيق عن طبية وأساس التشخيص:
مشكلة المريض، قصد التنبؤ ورسم خطة عالجية و متابعتهما وتقويمها ويكون ذلك عن طريق جمع كل 

يمها بغرض فهمها بغية الحصول على خطة عالجية تتناسب المعلومات عن المريض ثم تحليلها وتنظ
  2مع حالة المريض" 

"وهو تلك العملية التي يقوم بها األخصائي النفساني يجمع في سيفاها البيانات والمعلومات عن الفرد -
ليعالجها معالجة خاصة تمكنه من أن يرسم صورة تحليلية متكاملة لشخصية من الفرد تتضمن وصفا 

دراته وإمكاناته ومشكلته وأسبابها وذلك بهدف وضع تصور أو إستراتيجية معينة لخطة عمل دقيق لق
مالئمة تنفد على هذا الفرد ويمكن أن يكون التشخيص تعاوني يقوم به عدد من األخصائيين نحو 

                                                           

وبونتاليس، معجم مصطلحات على نفس التحليلي، ترجمة مصطفى الحجازي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر جون ال باالنش  1 .1

 .  221، ص1985والتوزيع، بيروت، لبنان ،

 . 212، ص1979مصطفى فهمي، علم النفس اإلكلينيكي، دار العلم ، .2
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العمالء وهذا النوع يستعين باألطباء واألخصائيين في الطب النفسي أو العقلي وعلى األساس يمكن 
 1 ألخصائي أن يقوم بالعالج الضروري للمخصوص".ا

"ولقد اختلف األخصائيون النفسانيون حول موضوع التشخيص في العملية العالجية في حين يرى بعضهم 
يرى  2أن العملية تكون قبل االنطالق في عملية العالج أو قبل المساعدة الذي يقدمها األخصائي النفسي

 البعض األخر أنها عملية تتم أثناء عملية العالج أو المقابلة اإلرشادية. 

 وتتمثل األهداف العامة للتشخيص في:  

 التمييز بين االضطرابات العضوية والوظيفية. -
 الكشف عن االستجابة لالضطرابات النفسية. -2
 تقييم درجة االضطرابات في مداهمها وعمقها. -3
 تقييم درجة العجز العضوي والوظيفي. -4
 التبوء بالمسار المحتمل لالضطراب -5
  3تحديد األساس العلمي لتصنيف البيانات وتحليلها". -6
"يعتبر الطريقة العالجية لالضطرابات النفسية أو الجسدية باستخدام الوسائل  العالج النفسي:-2-2

  4السيكولوجية المختلفة مثل العالقة بين المعالج والمريض".

                                                           

 . 212.مصطفى فهمي، نفس المرجع السابق، ص 1

 .55-49ص 1992العيساوي، في الصحة النفسية والعقلية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان ،.عبد الرحمان 2 

 . 81، ص1983عطية محمود هنا، علم النفس اإلكلينيكي، دار النهضة العربية، بيروت ،.3

 .148-147، ص1994فيصل عباس، أضواء على المعالجة النفسية، طبيعة األولى، دار الفكر، لبنان ،.4 

غسان يعقوب، سيكولوجية حروب والكوارث، دور العالج النفسي اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة، دار الفرابي ،الطبعة األولى، ص .5

253 . 
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"ويشترك في عملية العالج كل من األخصائي في العالج النفسي والطبيب النفسي واألرطفوني والمربي، 
التقنيات والوسائل العالجية بل يتعدى ذلك إلى اعتماد وتطبيق  قدور المعالج النفسي ليقتصر على تطبيق

  5بعض البرامج ذات األهداف العالجية ويجب حث األهل والمدرسين الشتراكهم في

 تطبيق البرامج المختصة بمعالجة ومساعدة األطفال".  د

 ة النفسية التي تمت. "وعبارة عن تقييم نتائج الكفالة النفسية والحكم على المتابع التقويم النفسي:-

إذن فالتقويم  هو إصدار حكم على مدى تحقيق األهداف المنشودة من الكفالة، ويتضمن ذلك دراسة  
اآلثار التي تحدتها بعض الظروف والعوامل في تسهيل الوصول إلى تلك األهداف أو تعطيلها ويرتبط 

وم القياس ولهذا المصطلح معاني عدة للتقويم النفسي مفهوم أخر على درجة كبيرة من األهمية وهو مفه
 في المجال النفسي. 

 مقارنة شيء معين بوحدة أو مقدار معياري. -
 الشيء.  العملية التي يمكن أن تصف شيئا وصفا كميا حتى يمكن تحديد سعة ذلك-

 1تحديد مرتبة الشيء أو إمكاناته في مقياس يقدم وصفا كيفيا".-

 أنواع التكفل النفسي:  -3
 العالجات التحليلية :  1ــ1ــ3
يعتبر العالج بالتحليل النفسي من أقد الطرق النفسية المستعملة ،بحيث " التحليل النفسي:-3-1-2

يعتمد على تحليل الخبرات والذكريات الماضية المكبوتة في مرحلة الطفولة المبكرة التي يرى فيها زعماء 
ها السبب الرئيسي لحدوث مختلف األمراض العصبية و عليه يجب إتباع طرق التحليل النفسي أن

عالجية تحليلية التي تمنح للمفحوص القدرة على تذكر الخبرات الماضية مما يشجعه على االستبصار 
في مشكالته و صراعاته ، فاالستبصار يؤدي الى التغيير التلقائي ، فالتحليل النفسي خاصة منه 

                                                           

 . 53-52، ص1973فؤاد أبو حطب، التقويم النفسي، مكتبة األنجلو المصرية ،.1

 125، ص1981اإلكلينيكي، دار المسيرة، بيروت ،عطوف محمود ياسين، علم النفس .2 
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العوامل األصلية في حدوث المرض ، فهو يتجه إلى حل إلى الكشف عن األسباب و التدعيمي يهدف 
مشكالت المريض و العمل علىحل صراعاته و إزالة عوامل الضغط و تخليص المريض من الشعور 

 بالذنب و الذنب المكبوت و البحث عن الشيء المفقود بالنسبة للمريض و 

 2ه و تنمية روح التفاؤل لديه".إعادة الثقة بالنفس و كذلك الوقوف بجانب

  تكون فيها حصص متابعة أكثر و أكثر :"العالجات المستوحاة من التحليل النفسي -3-1-2
ليونة في الشرح و يركز فيها المعالج على حديث المريض األكثر أهمية المعبر عن معاناته النفسية و 

 هذا النوع من العالج ال يقلق المريض و ال يجبره . 

 بحيث يساعد على إدراك و فهم المكانيزمات الالشعورية التي تدوم بها الحالة االكتبائية و حالة القلق 

 عليمات أكثر من التحليل النفسي كما تساعد الفرد على حل المشاكل الصعبةهذه الطريقة فيها تو 

 الصراعات الداخلية دون تعمق. و  

 العالجات التحليلية القصيرة المدى :  -3-1-3
في هذا النوع من العالج تكون الحصص متقاربة و يتم تحديد اإلطار الزماني بصفة دقيقة و يتم في هذا 

العالجات تحسين العالقات بين األشخاص و مساعدة المريض على حل المشاكل و يتطلب النوع من 
  1هذا النوع من العالج التحليلي توظيف و تركيز نفسي خاص من طرف المفحوص".

 الطرق و األساليب المشتركة :  -3-1-3-1
 التداعي الحر : الفرد يكون هنا في حالة استلقاء و استرخاء . -"أ
 تكوين ضرب من ضروب العالقة العالجية -ب
 عقد عدة جلسات .-ج

                                                           

1. Dechemia dedie ,des dépressions de la prévention a la guérison , E 01 dahleb 1995, p 98. 

 . 266-256، ص1999.عبد العلي الجسماني، العناية بالعقل والنفس، دار العربية للعلوم، بيروت ،2
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  2التأكيد على التخيالت و الطرح و زالت اللسان و تفسير أحالم المريض".-د 
 العالج السلوكي :  -3-2

النفسي التقليدي بأنه شكل من أشكال العالج النفسي يعتمد "يعرف العالج السلوكي في قاموس التحليل 
على نظرية التعلم و يفترض هذا االتجاه من العالج أن األعراض العصبية هي حصيلة تعلم خاطئ ، ثم 
طريق االشراط و هذا النوع من العالج يهدف إلى إزالة األعراض العصبية عن طريق عملية فك االشراط 

ه الصحيح أي أن جماعة العالج السلوكي يعتبرون األعراض العصبية المريضة ثم إعادة االشراط بشكل
عبارة عن عادات خاطئة تعلمها المريض لكي يقلل من درجة قلقه و توتراته ، ففعالية العالج السلوكي 
تكمن في المنهج المتبع و الذي يمتاز بقدرة الباحث في هذا المجال على الضبط و التحكم في وضع 

  1ج".خطة للعال

 العالج المعرفي :  -3-3

"العالج المعرفي جاء كامتداد لتناول سلوكي و كرد فعل له انطالقا من العالج السلوكي ، هذاالنوع من 
العالج يركز على السلوك الظاهري مهمال بذلك السلوك الباطني الذي يعبر عنه التناول المعرفي بالعملية 

 المعرفية . 

ص الذين يعانون من تلك االضطرابات و و العالج يكون عن طريق إعادة بناء العالم المعرفي لألشخا
 من بين النماذج العالجية األكثر شيوعا و تطبيقا في التناول المعرفي نجد : 

 العالج العقلي االنفعالي . -1
 العالج المعرفي . -2

1Zurila et gold fred 3-نموذج حل 
  

                                                           

 . 111، ص1984المعاصر، دار العلم القاهرة، الطبعة األولى ،محمد الحجاز، الطب السلوكي  .1

 .125، ص 1981عطوف محمد ياسين، علم النفس اإلكلينيكي، دار المسيرة، بيروت ،.2
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 العالج السلوكي المعرفي :   4ــ3
"يطلق مصطلح العالج السلوكي المعرفي على التدخالت التي تقوم على أسس و تقنيات العالج السلوكي 

 المستعملة في التغيير المباشر كالعمليات المعرفية للعمالء. 

كما أن العالج المعرفي يستند إلى فكرة أساسية تنص على أن الطريقة التي نرى بها أو نفسر بها الوقائع 
 من ذلك اقترح الزاروس عالجه الذيبيئتنا تأثر على طريقة سلوكنا، وانطالقا  التي تحذف في

سماه بعالج إعادة تركيب البنية المعرفية المستمدة من مقولته التالية:" إن الحوادث الخارجية في حالية من 
 أي مؤثر أو إزعاجات، ولكن تأويلنا لهذه الحوادث هو الذي يخلق اإلزعاجات في نفوسنا " 

لنا اإلزعاج  هذه المقولة يتضح لنا أن بينتنا المعرفية ورأيتها لألحداث بصورة سلبية هي التي تخلق من
  1ومنه القلق اإلكتئاب".

 التقنيات المستخدمة:  -3-4-1
 تحري وتقصي ما يجري في تفكير الفرد وتحديد اتجاهاته. -1
 التعرف على لدى الفرد من أنماط فكرية سلبية. -2
 إعادة التربية لتغيير نمط التفكير لديه. -3
 إعطاء المريض واجبات بدنية إلنجازها بقصد التعرف على مدى تقدمه وكفاءته. -4
 العالج باالسترخاء:    -3-5

القاسية التي يتعرض لها، وهو "هو عالج نفسي يعلم الفرد كيف يهدأ أو يتغلب على المواقف الصدمية 
عبارة عن تجربة جسمانية تتجه للمعاش الجسماني للمريض وهو عالج منشر كثيرا في جميع أنحاء العالم 

  2العالجات". نظرا لفعاليته على الراشد وحتى الطفل ويتطلب التخصص كباقي

                                                           

  .284عبد العلي الجسماني، نفس المرجع السابق ،ص .1

 2 . Dechemia dedie, les dépressions de la prévention a la guérison, ED dahleb, 1995, p98  
 .79-74، ص1988. أحمد النابلسي، الربو عند األطفال، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنان، بيروت ،3
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لتي ترتكز في إزالة التشنجات العضليةا"فاالسترخاء يؤدي إلى إعادة توزيع الطاقة في شكل متوازن إلى 
 مختلف أعضاء الجسم.

كما تشير األبحاث إلى أن االسترخاء يؤدي للحد من إفراز مادة األدرينالين وبالتالي يقلل من انعكاس 
 الجسمي. االنفعال النفسي على الصعيد

الخارجي مما يخلصه كما أن االسترخاء يتطلب من المريض تركيز تفكيره على الجسم بمعزل عن العالم 
  3من آثار الصراعات النفسية".

 واالسترخاء ینقسم إلى  فترتين:  -3-5-1
"تمارين استرخائية رياضية قصد الوصول إلى االسترخاء الفيزيولوجي الكامل، تكون بعد  الفترة األولى:

 ذلك الراحة الجسمية، والفكرة بعد هذه الفترة التدريبية يصبح الشخص في حالة حلم. 

تخصصت التفسيرات وتحليل سطحي للمادة الالشعورية  وهو يشبه اليقظة وأول من طبق  الفترة الثانية:
السترخاء هو طبيب السيكاتري "شيلتز" الذي كان يعمل كطبيب لألمراض الجلدية، طبق عمله تقنية ا

  1 ألول مرة في و.م.أ."

 طرق االسترخاء:  -3-5-2

"تتعدد الطرق المستعملة في عملية االسترخاء  وهدفها الوصول إلى هدوء عصبي وعضلي بفضل 
م بالجانب العضلي واالنفعالي ومن أهم تقنيات التمارين المنظمة، عن طريق التمدد تدريبيا بالتحك

 االسترخاء تذكر:  

 تقنية التدريب الذاتي. -
 تقنية إعادة تربية القدرات التقنية. -

                                                           

1. Dechemia dedie, la même livre , p98.  

2 . Brussete (f) psychanalyse et psychothérapie EMC, Paris 1987, p 100. 

. dechemia didie , ED, la même livre, 1995, p1003   
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  2ستروني جاكسيون( " -كريششر -جيرون كلوثر -وهناك تقنيات أخرى) جينفر

 العالج اإلسنادي:  -3-6

عالج موجه شفوي تشجيعي إيجابي، ويطبق على الفرض داخل "يعتبر من العالجات المنتشرة بكثرة وهو 
المكتب العالجي أو داخل المؤسسة وهو يهدف إلى تقوية اآلليات الدفاعية النفسية للفرد إلى يتكيف جيدا 
مع محيطه كما دون البحث شخصيته والفاحص هنا ال يتدخل مباشرة في حياة المواطن وإنما يكون تدخل 

  3توجيهه في اختياره وإما بطمأنته أو إعادة الثقة في النفس."بنصحه ومساعدته أو ب

"فالعالج االسنادي يستعمل لحل مشكل راهن عندما يكون الشخص في وضعه تتطلب المساعدة ونوع 
الرغبة في العالج لدى المفحوص و الذي يعود لهشاشة الشخصية فهدف العالج جيع و من التش

  1على تقبل عالج أعمق."اإلسنادي هوجعل الشخص أكثر قابلية 

 وسائل وتقنيات التكفل النفسي:  -4
تتنوع الوسائل والتقنيات التي يستعملها األخصائي النفساني خالل عمليته العالجية، وذلك وفقا لشخصية 

 المفحوص وحالته الراهنة ومن أهم هذه الوسائل والتقنيات نجد:  

"تستخدم هذه الطريقة لفهم األسباب المؤدية إلى اضطراب عقلي أو نفسي أو  دراسة حالة :-4-1
اسة حالة اإلطار الذي ينظم ويقيم فيه المختص، كل المعلومات والنتائج التي يتحصل سلوكي، وتعتبر در 

عليها من الفرد، وذلك عن طريق المقابلة والتاريخ االجتماعي والفحوص الطبية واالختبارات 
 البسيكولوجية. 

محادثة تعتبر وسيلة اتصال بين كل من الفاحص والمفحوص وهي نوع من الالمقابلة العالجية: -4-2
بينهما الغاية منها الحصول على معلومات الكافية عن سلوك المفحوص وبعد ذلك تحليلها من أجل تقديم 

                                                           

1 . Brussete (f) psychanalyse et psychothérapie EMC, la même livre, p 100.  

   .454، ص1981. عطوف محمود ياسين، علم النفس اإلكلينيكي، دار المسيرة، بيروت ،2
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التشخيص والمساعدة للتوصل إلى الراحة النفسية، وأهم مبدأ تقوم عليه المقابلة العالجية واألمانة التي 
م المسبقة والتزام الموضوعية من قبل تضم بدورها الثقة المتبادلة بين الفاحص والمفحوص وتفادي األحكا

  2الفاحص، إضافة إلى تحديد الهدف الرئيسي من هذه المقابلة."

 أهداف التكفل النفسي:  -5
 يهدف التكفل النفسي إلى حل مشاكل المفحوص بأنواعها ومن بين أهم هذه األهداف ما يلي:  

 تغيير أنماط سلوك ظاهري."تعديل أو تبديل إزالة سلوكات وأعراض المعينة أو /1
 المساهمة في نمو تقدير الذات واحترامها وغرس الثقة بنفسها باآلخرين. /2
 محاولة شفاء المريض أو تحسين حالته أو اختصار مدة التكفل به، وذلك باختيار أفضل طريقة /3

 لمعالجة كل حالة على حدى.

إزالة االضطرابات وتقويته اآلن وتدعيم قدراته لجعله قادرا على التحكم في الحاالت االنفعالية /4
 الصراعية. 

 لطفل على التكيف مع العائلة جديد يستمر وينمو. ترميم الشخصية وإعادة بنائها وذلك بمساعدة ا/5

االستماع الجيد للطفل في إطار عالئقي بنيوي يسمح للطفل الحصول على التعويض الذي /6
 1 يحتاجه والفهم الجيد لنفسه وهذا الكالم المصغى إليه يصبح عنصرا أساسيا لتطوره مستقبال."

  ا صائبا وموضوعيا، بعيدا عن المبالغة."زيادة وعي الفرد واستبصاره وفهمه لذاته فهم/7
وتحرمه من  حل الصراعات الناجمة عن العجز، الصراعات التي تسبب عجز اإلنسان وتبدد طاقته/8

  2السعادة."

                                                           

  125.عطوف محمود ياسين، نفس المرجع السابق، ص .1
  .79-74أحمد النابلسي، نفس المرجع السابق، ص  .2
 125.  79-74أحمد النابلسي، نفس المرجع السابق، ص .3
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 زيادة قبول العميل لذاته والرضا عنها. /9
 "انتهاج أساليب أكثر من الكفاءة في التعامل مع المشاكل التي تواجه العميل، من ثمة التغلب عليها. /15

                     3تقوية أو تنمية قوة الذات لدى العميل بحيث يشعر بالموائمة، باألمن واألمانة."/11
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 خالصة الفصل:  ــ 6

المراهقين أو الشباب بصفة عامة تمثل أعلى نسبة سكانية في مجتمعنا و بناءا من المعقول أن صنف 
على ذلك فإن تأثيرها في حاضره و مستقبله ال يستهان به ،خاصة و قد ارتفعت نسبة االنحراف على وجه 
الخصوص تعاطي المخدرانت األمر الذي يستوجب تدخل لمساعدته على إعادة بناء توازنه النفسي و ذلك 

 تقديم عالج فعال للمفحوص في إطار التكفل النفسي المالئم لشخصية المراهق المدمن. قصد

و عليه فالكفالة النفسية هي عبارة عن حصص التي يبرمجها المختص النفسي على أساس القواعد 
 ، حاجاته ، إمكانياته الذاتية و المحيط الذي يعيش فيه و كذلكالمراهقالعلمية ، تأخذ بعين االعتبار 

 لعالج االسنادي كذلك عندما تنعدموالتوجيه، ويتم اختيار االجانب النفسي 
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 الفصل الثالث                                                

 المراهقة                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د:یـــهـــتم

ل لمجاافي ن لمنشغلين الباحثيء والعلمان امد يدللعل لشاغل الشغاهقة رالماحلة رمت الما شكلطل
فقها ظم وثاني تنتض ها مخارعتباإجة درلوص لخصاجه ولنفسي على م واعال الجتماعي بشكا
 واء.لالسواء والسدي البعددة مح، ولمتماسكةابنيتها ذة خآلشخصية ا
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ل حامق هرالمابالتالي ون يكد، شرلوالة وفطلن احلة ما بيرمنها كمر كثأنتقالية رة إهقة كفترانا للمظـرنوفل
ت حاالل، وإلنسانية ككابيعة طلت ايناميات ودساسيام أحقيقي لفهح ها مفتادعن يمكص خصائزات ولممي
 ضًا .ـيأا ـهذوذش

جي ولويديودي و إجراع ونفسه في صق هرالمد ايجرة لمتغياكية رلحالياتها وآحلة رلماه ذهل خال نفم
على د وشرلاحلة رمت لباطمتوجهة ن عليها مظ لحفارورة اضولة وفطلاحلة رمب مكاسن بيــف عني
ن هقة مرالماحلة رمت لجوكله عذا هل خالن مرى خأجهة ن مذا منه هط لمحيت الباطمتت وقعاوسها ترأ
نفسية ت ختالالت وا  باطراباضك لذينها كردمفدة ألصعد ايدمة على عرة أزكفتت سادرالن امد يدلعل اقب
 حلة.رلماه ذلهك لذكزة ية مميوعضو

جية ولويزلفيرات التغيالى  ف  إلتضات  يادتحرزت  لحالي  باقتنا  وء  وفي  ضو ذاه نم القاطنإ
ن عث لبحم ائداه دنجر ألخيذا اه، لجنسيةاناحية لامتها دفي مقق وهرالمش امعازت لتي ميالنفسية وا

يمية ظلتنواإلجتماعية ر المعاييانسبية مع ورة بصو لوستقالليته د إتأكيوته ت ذاتكُيفية إلثبات الومحا
 لقائمة. ا

ت إلختالالل والمشاكواسة درالتها بالولتي تنات ابارلمقام اهوأهقة رالموم اضيح مفهوتول هنا سنحان مو
في رة لفتاه ذهص ننسى خصائ، دون أن اـلهزة لمميرات التغياعلى  بعان طجيرمعها ءثنار أهظلتي تا
 ر.ئزالجا

 

 :  تعريف المراهقة -4

و معناه التدرج نحو النضج   adolescenceكلمة المراهقة مشتقة من الفعل الالتينيلغة :"  -1-1
  1البدني و الجنسي و العقلي و االنفعالي."

                                                           
 . 175ص 2557أبو غريبة إيمان، التطور من الطفولة إلى المراهقة، دار جرير للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى ،.  1
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"ليس من السهل تحديد مفهوم المراهقة تحديدا دقيقا, فهي عملية نضج و تغير و نمو اكثر منها كمرحلة 
محددة و ثابتة, و تعتبر من أهم مراحل النمو  في حياة الفرد اذا لم تكن اهمها على اإلطالق, و حتى أن 
بعض العلماء النفسانيين يعتبرونها بدء ميالد جديد للفرد, و تقع هذه المرحلة في فترة بين البلوغ الجنسي 

 . 1و الرشد,حيث تلي مرحلة الطفولة و تسبق الرشد"

بأنها ":المرحلة التي تتلو مرحلة الطفولة ،و تقع فيما بين قد عرفت المراهقة في قاموس علم النفس و 
عشرة سنة تقريبا ، بيد ان هناك فروق فردية وفروق فئوية بالنسبة لمراهقة و مراحل عشر سنوات و تسع 

 العمر المختلفة. 

و تتميز هذه الفترة بالخيال الخصب، و باالهتمام باألفراد الجنس المقابل لجنس المرء كما أن المراهق و 
 المراهقة يكلفون بمظهرهما الشخصي و برأي الناس فيهما. 

هق و المراهقة بالحساسية الشديدة لكرامتهم ، كما أنهما يوجهان النقد إلى كبار، سواء و يتصف المرا 
لمناهضتهم أو لكراهيتهم و الرغبة في االنتقام منهم ردا على قسوتهم عليهم خالل الطفولة ،و إما بسبب 

  2الرغبة في احتالل مكانتهم عن طريق تقدمهم."

فقد عرفت المراهقة بأنه " :مرحلة من مراحل  سيأما في معجم علم النفس و التحليل النف
تبدأ من البلوغ و تتسم بحشد من التغيرات الفسيولوجية  النفسية و   Développementالتطور

 . 3االجتماعية بجهاتها المختلفة ،و تدخل في إطار علم نفس النمو وهي تقع بين الطفولة  الرشد"
 

و الذي يعني التدرج نحو الرشد بكافة أوجهه بينما يأتي    Adolescèreالفعل"و أصلها في الالتينية 
اشتقاقها في العربية من الفعل" رهق "وهو ما يعني الحمق و الجهل بقدر ما يعني دخول الوقت و الدنو 

 و اللحاق و القرب، و يقال رهق الغالم أي قارب الحلم. 
                                                           

 . 22حافظ النوري، المراهقة دراسة السيكولوجية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدون طبعة ، بدون سنة ،ص.  1

  . 57يوسف ميخائل، قاموس علم النفس، دار غريبة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص.  2
  . 458النهضة العربية للطباعة والنشر ، الطبعة األولى، بيروتصفرج عبد القادر طه، معجم علم النفس وتحليل النفسي، دار .  3
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و الميالد النفسي  الحق الذي يكون   و إذا كان من السهل تحديد بداية المراهقة ببدء البلوغ الجنسي
صميمه صراعا ضد التداخل( باعتبار أن مضمونه أباء )و العالم الخارجي بمسؤولياته و تبعاته( باعتباره 

جديد   Synthèseعالم الكبار )إال أنه من الصعب االتفاق على نهايتها التي يمكن أن تتحدد في جماع
من الحياة و النفسية العامة و االجتماعية بما يضمنه من تحمل  يتألف في عدة أبعاد منها :استقرار كل

  1للمسؤولية و االستقاللية و الوعي بالذات ليكون المراهقو المراهقة هو نفسه عضوية مستقلة موجبة."

 : "اصطالحا المراهقة تطلق على المرحلة التي يحدث فيها االنتقال المفهوم االصطالحي-1-2

التدريجي للتغيرات الفيزيولوجية الهامة التي تقرب الفرد من النضج البيولوجي و الجسمي, و تحدث هذه 
التغيرات عند البنات في سن مبكرة( أحيانا في التاسعة و أحيانا في العاشرة، ) و ال تحدث غالبا عند 

  2د قبل الثانية عشر."األوال

 تعاريف أخرى للمراهقة:  -1-3

"إن علماء البيولوجيا يعرفون المراهقة بأنه فترة من العمر تقع بين سن البلوغ و انتهاء النمو الجسمي ، -
أي الوصول إلى التفتح المؤدي لإلخصاب الجنسي ، حيث تصل األقسام المختلفة للجهاز الجنسي إلى 

و في المراحل المختلفة لدورة الحياة ،و في الحقيقة ال تكتمل مرحلة المراهقة إال أقصاها في الكفاءة ،
  3عندما تصبح جميع العمليات ضرورية لإلخصاب  و اإلفراز و الحمل ناجحة."

"أما علماء االجتماع فقد عرفوا المراهقة أنها محل مرحلة يمر بها كل األفراد، بحيث تبدأ نهايتها مرحلة 
يلة أو قصيرة وطولها أو قصرها يختلف من مجتمع إلى أخر و من طبقة اجتماعية إلى الطفولة ، طو 

 طبقة اجتماعية أخرى ، بل و يختلف أيضا في مجتمع الواحد تبعا للظروف االقتصادية. 

                                                           
 . 458فرج عبد القادر طه، نفس المرجع السابق، ص .  1

 . 25، ص1994الحنفي عبد المنعم، موسوعة علم النفس وتحليل النفسي، مكتبة مدبول، الطبعة الرابعة ،.  2

الصورة العائلية عند المراهق المحاول االنتحار، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، مرابط حليمة، حساين فاطيمة جهاد، بن نافلة بختة، .  3

 .  11ص
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إضافة إلى أن مرحلة المراهقة تبدأ عند البنات قبل أن تبدأ عند البنين بسنة أو سنتين في العادة ، كما 
د تنتهي عندهم قبل انتهائها عندهم بسنة أو سنتين ،و ليس من شك أن الطبقات الدنيا ترفع من أنها ق

شبابها إلى االستقالل و االعتماد على الذات في وقت أسرع مما تفعله أسر الطبقات المتوسطة أو 
الطبقات الدنيا  الغنية، لذلك فإن أبناء الطبقات الفقيرة ال تتجاوز مراهقتهم خمس سنوات ، كما أن أبناء
 ". 1يتركون المدرسة مبكرا ،و قبل أن يتموا دراستهم الثانوية،و يستقلون عن عائلتهم مبكرا

"هي فترة معينة تترتب عليها مقتضيات في السلوك جديدة لم يألفها الفرد المفهوم السيكولوجي: -1-4
بدت عنه بوادر سلوك تقتضيه إلزام من قبل,و قد يتميز تصرفه بالتوافق و التكيف االيجابي, و ربما 

  2نفسه لمعايير المجتمع و لعله ال يلتفت إلى هذه الجوانب التفاتا ذاتيا".
"هي فترة انتقال من دور الطفولة المتصفة باالعتماد علىاآلخرين إلى طور :  المفهوم االجتماعي-1-5

فولة المعتمدة على غيرها عليهأيام الط بلوغ مرحلة االلتفات إلى الذات على اعتبار أنها متميزة كما كانت
   3كليا." اعتمادا

المراهقة هي فترة تغيرات شاملة و سريعة في نواحي النفس و الجسد و العقل و  "المفهوم العام :ــ 6ــ1
"فالمراهق  هو الفرد الذي يرى بأنه قد  4الروح لدى الشاب المراهق وهي فترة نمو سريع لهذه الجوانب كلها

 ".  5تخطى الطفولة و أصبح من وجهة نظره قادر على رعاية نفسه,و أن  له تفكيره الخاص به
"فالمراهقة إذن عملية بيولوجية ، تعرفية ،ووجدانية اجتماعية ، تربوية ، دينامية متطورة ، فال جرم بعد 

،و تستأثر بمحل اهتمامه في أمور تتركز كلها حول تحديد هذا أن نرى المراهق تتوزعه المتناقضات 
  6مكانته في عالم أضحى يراه اشمل و أوسع مما كان عليه إبان مراحل حياته السالفة."

                                                           
 . 139، ص1999عباس محمود عوض، مدخل إلى علم النفس النمو، الطفولة المراهقة، الشيخوخة، دار المعرفة الجامعية ،.  1

  . 25العام، ديوان المطبوعات الجامعية، دار الشروق، بدون طبعةبدون سنة، صزيدان مصطفى محمد، دراسة سيكولوجية لتلميذ التعليم .  2
 . 191، ص1998محمد علي صالح، سيكولوجية التنشئة االجتماعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى ،.  3

 .  174أبو غريبة إيمان، نفس المرجع السابق، ص.  4

 . 191المرجع السابق، صمحمد علي صالح، نفس .  5

هـ 1425عبد العلي الجسماني، سيكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسية، الدار المعرفية للعلوم، الطبعة األولى، بيروتلبنان ،.  6

   . 169،ص2554،
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 بعض النظريات المفسرة للمراهقة: ــ 1

 نظرية التحليل النفسي:  1ــ2

"يعتبر سيغموند فرويد احد العلماء القدامى الذين أيدوا أراء ستانلي هول و اقتفوا أثره,فقد حاول تدعيم 
اآلراء القديمة التي قبلت حول المراهق من حيث تأكيدها على وجود اختالف حاد بين صفات الذكور و 

ناث .كما يؤكد فرويد تركيب األنات، و الدور الطليعي البارز للذكور في المجتمع بالمقارنة مع دور اإل
المجتمع الذي يؤمن بسلطة األب في الحياة االجتماعية في مدينة فينا في نهاية القرن التاسع عشر، و 
أصبح اتجاها عاما البد من إقراره و االلتزام به,كما كان هذا االتجاه مقبوال من قبل أكثر الناس هناك . 

غريزة الجنسية تظهر ألول مرة عندما يصل الطفل إلى سن و لكن" فرويد"يخالف" هول "الذي يى ان ال
البلوغ, حيث يرى "فرويد "ان ذلك غير ديناميات نظرية التحليل النفسي للنمو و المراهقة ،حيث تعتبر 

المراهقة فترة من االضطرابات في االتزان النفسي تظهر نتيجة النضج الجنسي, و ما يتبع ذلك من يقظة 
عودة نشاطها .و ترى ان" األنا األعلى "في هده الفترة قد يتعرض للضعف بصورة القوى الليبيدية, و 

غير مستمرة , مما يجعلها غير قادرة في بعض األوقات على مقاومة هجمات" الهي"الضارة مما يوقع 
 الفرد في صور اإلشباع الجنسي غير الصحيحة , وانخراطه في العديد من صور السلوك العدواني.  

و   ascenticismرة المراهقة من وجهة نظر" انا فرويد "باليتين دفاعيتين هما الزهد و التقشف وتتميز فت
 فالزهد و التقشف كحيلة دفاعية  intellectualizationالعقالنية و التعقل

تعكس ارتيابا متطرفا من جانب الفرد في جدوى الحياة الغريزية, و تتضمن تقييدا لنشاط االنافي مجاالت 
 anti,الغداء و الملبس باإلضافة إلى النشاط الجنسي. أما العقالنية فتعتبر حيلة ال شهوانيةتتصل ب

libidinal   حيث تعبر عن نفسها في صورة ميل لالبتعاد عن االهتمامات المادية و االنصراف عنها
 إلى االهتمامات المجردة األكثر أمنا. 

تموا بالنمو الفردي للشخص في طفولته ,ومراهقته ,و و لهذا يمكن القول بان علماء التحليل النفسي اه
أوضحوا ان فترة المراهقة فترة يكون فيها  العلم الداخلي للفرد حساسا لمؤثرات العالم الخارجي بشكل 
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كبير,و بهذا استطاع علماء التحليل النفسي أن يلفتوا األنظار إلى دينامية المراهق مع التأكيد على عالم 
التناقضات : المراهق أصبح أنانيا ، كرها لآلخرين ، -" 1جي للفرد في هذه الدينامية".التنظيم السيكولو 

 حب الذات ، يمتاز بالحياد ، يدخل 

في العمليات الشكلية للتفكير في المستقبل أي فكرة المصير ، الحياة و الموت ،و أيضا يصبح بمقدوره 
  2أن ينسق و يحلل العمليات التجريبية."

   :Ericksonالمراهقة حسب نظرية إريكسون -2-2

"أهم ما يميز هذه المرحلة في تصور إيريكسون هو شعور المراهق بأزمة هوية ،و يتم حل هذه األزمة إما 
 بتكون هوية إيجابية أو هوية مضطربة أو مشوشة. 

و من أهم عوامل نشوء هذه األزمة هو بدء المراهق في طرح أسئلة عن هويته و معتقداته و قيمة و 
اتجاهاته و إحساساته نحو مختل المواضيع ، حيث تؤدي هذه األسئلة الملحة بالمراهق إلى االضطراب 

الدينية وغيرها و القلق ، الشيء الذي يؤدي به إلى االنتماء لمختلف النوادي الرياضية أو الجمعيات 
كوسيلة للتخفيف من التوتر و القلق اللذان يؤرقانه و الحصول على األجوبة ألسئلته ،و في الواقع فإن 

 نشوء هذا القلق و التوتر يكون بفعل تغير صورة الذات للمراهق نفسه. 

برات و حسب أيكسون فإن حل األزمة يكون بمرور الفرد بمختلف الخبرات و قدرته على استبعاد الخ
 . 3التي يراها غير مناسبة ،و استبقاء الخبرات و النشاطات و القيم التي تشبع حاجاته"

   : A.jezalالمراهقة  حسب نظرية جيزل  -2-3

،حيث تركزت الفكرة الرئيسية لدى  1965"تاثر "ارنولد جيزل" بآراء "ستانلي هول" و اهتماماته منذ عام  
يعرفها بأنها العمليات الفطرية الشاملة لنمو الفرد و تكوينه,و التي  جيزل فيما يتعلق بالنضوج  ،و التي

                                                           
        ان للنشر والتوزيع، عمان أحمد محمد الزعابي، سيكولوجية المراهقة، النظريات جوانب النمو، مشكالت وسبل عالجها، دار زهر.  1

 .  28-27، ص2559،
2 . Ajurria guerra « Manuel de prychiatrie » de l’enfant et l’adolescent page .32     

 . 54-53، ص1994مصطفى العيسوي، مدخل إلى علم النفس المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية ، 3

 .27المرجع السابق، ص. أحمد محمد الزعابي، نفس 2 
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تتعدل و تتكيف عن طريق العمليات الوراثية",و قد تميز "جيزل" عن باقي الباحثين بوصفه ألصناف 
السلوك عاما بعد أخر, حيث حاول تحليل مراحل السلوك إلى نتيجتها النهائية , فهو يشير إلى تذبذبات 

 الصفات االيجابية و السلبية .  سنوية بين

و يحدد جيزل المراهقة بالمفهوم الجسمي أوال و في العمليات الفطرية التي تسبب النمو و التطور المتزامن 
, و في القابلية لالستنتاج ,و في اختبارات المراهق و في عالقاته الشخصية مع اآلخرين ثانيا.أما من 

و نواحي ضعفه في آن  ياخد المراهق بعين االعتبار نواحي قوته,الناحية السيكولوجية فانه البد أن 
 2واحد."

 المراهقة حسب النظرية األنتروبولوجية: -4-

"اتضح نتيجة دراسة األنتروبولوجيا بأن مرحلة المراهقة بوجه عام هي مرحلة نمو اعتيادية في المجتمعات  التي 
تتصف في تكوينها بالبساطة ،و أن ما يصيب المراهقة من توترات، و ما يصحبها من قلق و اضطراب في 

صراع التي يتعرض لها المراهق سواء من المجتمعات المعقدة التركيب إنما يرجع أساسا إلى عوامل اإلحباط و ال
 األسرة أو المدرسة أو في المجتمع. 

فالدراسة األنتروبولوجية قد تحدث العالقة بين حقيقة تركيب المجتمع و ما يتعرض له المراهق من مشكالت، 
 فهذه المشكالت تزداد بكثرة بمقدار ما يكون عليه التركيب االجتماعي 

من دراستها للشعوب و المجتمعات البدائية أن المراهقة ال تمثل  1954 مرغيت ميد من تعقيد .و هذا ما أكدته
و هذا بحكم بساطة و سهولة الحياة ، بحيث يتاح  ساموامشكلة أو أزمة في تلك المجتمعات خاصة في قبائل 

تمع بسرعة ، للمراهق أن يباشر مسؤولياته دون عوائق و من غير تعلم أو تدريب و بالتالي االندماج في المج
في حين الحياة في المجتمع األمريكي معقدة و تتطلب دراية و مراءا طويلين مما يجعل المراهق يفقد صبره وهو 

  1 في هذه المرحلة المعروفة بسرعة نفاذ الصبر."

                                                           

 . 298عبد العلي الجسماني، نفس المرجع السابق، ص1
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 مراحل فترة المراهقة: -3

 تنقسم مرحلة المراهقة إلى ثالثة مراحل فرعية تتمثل فيما يلي: 
 المراهقة المبكرة: -3-1

"تبدا مرحلة المراهقة المبكرة  بظهور عالمات البلوغ و الذي قد يحدث بداية من سن التاسعة وحتى الرابعة 
كان يشعر بها الطفل في أثناء  عشرة، تتسم هذه المرحلة بالمزاج المتقلب و العواطف الثائرة ، قسمة األمان التي

مرحلة الطفولة المتأخرة قد سقطت أمام عالمات البلوغ ، يشعر المراهق خالل هذه المرحلة بالتوتر و القلق و 
سرعة االستشارة ،و يعبر عن االضطراب الداخلي الذي يشعر به في شكل تصرفات جامحة، حيث يختلف 

 أيام المدرسة االبتدائية. سلوكه عن سلوك الطفل الذي يمكن التنبؤ به 

في نفس الوقت تعد المراهقة المبكرة بمثابة فترة زمنية يكون فيها للصديق الحميم األثر األكبر في حياة المراهق 
، قد يجسد هذا الصديق الصورة المثالية لوالدين التي تكونت في ذهن المراهق أثناء فترة الطفولة بعد ان 

تتكون لديه عنهما في مرحلة المراهقة ، فيشعر المراهق  بالخصوصية و القوة  تعترضها الصورة الواقعية التي
 اللتين لم يعد يشعر بهما داخل حياة األسرة. 

 المراهقة المتوسطة: -3-2

تتكون مرحلة المراهقة المتوسطة خالل السنوات بين الربعة عشر و السابعة عشرة بتطور اإلدراك 
الجنسي للمراهق في هذه المرحلة و يبدأ في اإلنجداب الفعلي إلى الجنس اآلخر و يصاحب ذلك انفصال 

بالخوف من  عن كيان األسرة ، كما يتضاءل اعتماد على الوالدين في الوقت الذي يشعر فيه المراهق
إقامة عالقات جديدة يعتمد فيها على اآلخرين، يستمر التمرد على المعتقدات و القيم األسرية ، وتؤثر 

جماعة األقران في طموح و معايير المراهق، قد يكون هذا الوقت هو الفترة المثالية و التجريب و التحدي 
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في احيان أخرى يظهر هذا المراهق هادئ  القيود األخالقية و القانونية ف شكل سلوك معا :للمجتمع ،و
 الطباع ، يسهل تعليمه و قد يعاوده اإلتزان مع القدرة على بدء المرونة 

 1و التعاطف مع الغير.

 المراهقة المتأخرة: -3-3

 "إن الجانب التقني البارز لمرحلة المراهقة المتأخرة يتمثل فيما أشار إليه إريكسون باسم 

تكوين الهوية ، يتضمن ذلك تكوين الهوية الجنسية (التي تأخذ صورتها النهائية و من الصعب تغييرها)، 
خلية و الخلل و و األدوار االجتماعية ،  وتحديد الهوية الشخصية مع انخفاض حاالت االضطرابات الدا

االنقسام الداخلي أما عن األنا التي تكون كامنة  داخل النفس و متوافقة مع شخصية و سمات األب 
  .بالنسبة للغبن ،و شخصية و سمات األم بالنسبة للبنت

فإنها تظهر كبنية جديدة داخل األنا األعلى في مرحلة المراهقة المتأخرة و تشمل على مكونات شخصية 
، تصبح األنا مركزا للطموح و تحقيق الرغبات ، أما دورها فهو وضع التحديات الشخصية و اجتماعية 

 .2معاقبة النفس بالشعور بالخزي و اكتفاء تقدير الذات"

  خصائص المراهقة: 4

على ان المراهقة مرحلة هامة تميزها   E.HURLOOK 1985كما ركزت الباحثة "اليزبت هيرلوك"
  خصائص معينة عن غيرها من المراحل التي سبقتها و التي تليها ،و هي على النحو التالي: 

 المراهقة مرحلة هامة في حياة الفرد: -4-1
"فهي االكثر أهمية مقارنة بالمراحل االخرى اد لها تاثيرات حالية على االتجاهات و السلوكات،و تأثيرات 

 يلة المدى في حياة الفرد،اضافة الى كونها تجمع بين التاثيرات الجسمية و النفسية . طو 

                                                           
-15، ص2556. تأليف بولقان، هيسويك ترجمة، د.خليدة العامري، المراهقة وطرق تحليلها، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة ،الطبعة األولى ، 1 1

11 . 
 11العامري، نفس المرجع السابق، صتأليف بولقان، هيسويك ترجمة، د.خليدة . 2
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 المراهقة مرحلة انتقالية: -4-2
االنتقال هنا هو المرور الى مرحلة اخرى،فالتغيرات الجسمية التي تحدث خالل سنوات المراهقة تؤثر في 

   1 اتجاهاته،و قيامه بكل عملياته التوافقية."مستوى سلوك الفرد و تقوده الى اعادة تقييم 
 مرحلة تغيير: -4-3

 "تشير الباحثة هيرلوك الى وجود خمسة امور تحدث لجميع المراهقين نتيجة للتغيرات التالية: 

زيادة االنفعالية التي تعتمد شدتها على معدل التغيرات الجسمية و النفسية،التي تحدث عادة بسرعة اكبر  -
 فترة،لذا يكون هذا الجانب أكثر شدة في بداية المراهقة من نهايتها.خالل هذه ال

التغيرات السريعة التي تصاحب النضج الجنسي تجعل المراهقين الصغار غير متاكدين من أنفسهم و  -
 قدراتهم و ميولهم،نتيجة للمعاملة الغامضة التي يتلقونها من طرف الكبار.

تغيرات في الميول و االدوار االجتماعية المتوقع ان يلعبها ان التغيرات الجسمية و ما يصاحبها من  -
 المراهق تخلف مشكلة جديدة.

 يحدث تغيير كذلك في القيم،فما كان هاما للمراهقين يبدو اقل أهمية لهم اآلن و هم على حافة الرشد.  -
ؤولية التي وجود مشاعر متصارعة لدى المراهقين،فهم يريدون االستقالل لكن غالبا ما يصطدمون بالمس -

 تتماشى مع هذا االستقالل،و يتساؤلون عن مدى إمكانية التأقلم و التوافق. 
 مرحلة المراهقة تمثل مشكلة: -4-4

 تعود مشكلة المراهقة الى سببين هما: 
 ل عن طريق الوالدين و المدرسين،خالل الطفولة استطاع األطفال حل مشكالتهم جزئيا على األق-

 نتيجة لذلك فان كثير من المراهقين لم يستطيعوا حل مشاكلهم بأنفسهم. و 

بسبب عدم قدرة المراهق التكيف مع المشكالت ،مع اعتقاده بأنه قادر على حلها رافضا مساعدة الوالدين  -
 و المعلمين. 

                                                           
 .324، ص1993السيد محمود الطواب، سيكولوجية النمو اإلنساني، مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة األولى، القاهرة ،.  1
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 مرحلة المراهقة تمثل البحث عن الهوية: -4-5

بالهوية الذاتية وتتمثل في إستخدام المراهق  Erikson» (1964) »هذا ما يسميه الباحث أريكسون  
جماعة أو نادي معين او الرموز في المالبس أو األدوات الشخصية أو السيارات أو الكتب التي تشير إلى 

انتباه اآلخرين إليه ليعرفون كفرد  مستوى معين، كما أنه يأمل في نفس الوقت بهذه الطريقة في جذب
 1 إلى جماعة األقران." مستقبل محتفظ بانتمائه

 المراهقة مرحلة عدم الواقعية:  -4-6

"يعود سبب عدم الواقعية عند المراهقين إلى االنفعاالت الحادة التي تميز هذه المرحلة فكما زادت 
طموحات المراهقين كانوا أكثر غضبا وتوترا، من ثم يشعرون أنهم ال يستطيعون تحقيقها، لكن مع مرور 

 2الخبرات الشخصية واالجتماعية يبدأ المراهق يراها بصورأكثر واقعية."وزيادة 

 المراهقة عتبة مرور إلى الرشد:  -4-7
"يكتشف المراهق خالل هذه المرحلة أن الملبس والسلوك ال يؤدي به إلى الصورة التي يرغبها، فيلجأ 

( 1978الكبار ويرى الباحث" نجيب الفوسن " )أحيانا إلى التدخين، أما المراهقة إلى استخدام التجميل مثل 
 2 ألن المراهقة تمتاز بانفعاالت عنيفة والمراهق يتميز بأنه غير مستقر مكتئب وخجول."

"كما تتميز مرحلة المراهقة بالنمو الواضح المستمر نحو النضج في كافة مظاهر وجوانب الشخصية، وكذا 
الجنسي، العقلي، االنفعالي واكتساب المعايير السلوكية، االجتماعية، التقدم نحو كل من النضج الجسمي، 

االستقالل االجتماعي وتحمل المسؤولية وتكوين عالقات جديدة واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتعليم، 
  2المهنة، الزواج وتوجيه الذات والتخطيط لمستقبله."

                                                           

 . 11. السيد محمود الطواب، نفس المرجع السابق، ص1
 . 335-325. السيد محمود الطواب، نفس المرجع السابق، ص2
 
 .  159، ص1992ي، سيكولوجية المراهقة، مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة األولى، مصر ،هدى محمد قناو  1
  .345، ص2554سامي محمد ملحم، علم النفس النمو، دورة حياة اإلنسان، دار الفكر، عمان، األردن ، 2
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سبة للكثير من المراهقين عموما والمراهقين من خالل ما سبق تبقى فترة المراهقة فترة حرجة بالن
المتمدرسين خصوصا، ورغم ذلك فاألمر منطقي يأتي نتيجة سعي المراهق إلى التوافق مع أنماط جديدة 

 من السلوكات خاصة االجتماعية.  

 التغيرات النفسية و الوجدانية التي تطرأ على المراهق: -5

"إن التغيرات الفيزيولوجية و العضوية التي تطرأ على جسم المراهق تؤثر في مشاعره أحاسيسه و سلوكه ، 
فتراه في الغالب أميل إلى السيطرة و السيادة و االهتمام باألمور العائلية كما أن هذه التغيرات تؤثر في 

ات لدى المراهق ، فهو يحتاج إلى وقت من أجل أن ينسجم مع هذه التغيرات  ،و يستطيع توازن الذ
دمجها في ذاتيته الفردية، و بالرغم من أن معظم المراهقين يبدون أكثر تقبال للتنوع و التغير إال أن 
رة الشدود عما هو عادي و مألوف في المظهر الجسمي و في معدل النمو قد يؤدي بالمراهق إلى خب

مؤلمة ، ثم إن إدراك المراهق أو المراهقة لجسمه أو جسمها قد يطرأ عليه شيء من االختالف أو التشوه، 
 بسبب 

الخبرات أو التطورات السابقة التي تكون جعلته ينظر إلى نفسه بوصفه جذابا ، قويا، أو غيرذلك مذكرا أو 
 مؤنثا. 

نضجه الكامل في مرحلة الشباب و حتى يألف الفرد و تستمر هذه التغيرات النفسية حتى يتحقق المراهق 
 هذه التغيرات، و قد لوحظ أن المراهق في هذه المرحلة  يصبح شديد الحساسية 

"، و يقول فؤاد البهي السيد في هذا الصدد: "إن المراهق يتأثر بسرعة بالمثيرات  1االنفعالية و سريع التأثر
ل توازنه الغددي أو الهرموني الداخلي، و لتغير معالم اإلدراكية االنفعالية المختلفة، و ذلك نتيجة الختال

للبيئة المحيطة به، فتسد عليه مذاهبه، و مسالكه القديمة ،فهو بذلك ال يطمئن اطمئنان الطفل الساذج 
البريء، و يستجيب لهذه االنفعاالت التي تؤثر في أعماق نفسه ،و هو يبذل في استجابته كل جهده، و 

                                                           
شر والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت، . فيصل محمد الزراد، مشكالت المراهقة والشباب في الوطن العربي، دار النفائس للطباعة والن 1

 .  25، ص2554هـ ، 1425لبنان ،

 21فيصل محمد الزراد، نفس المرجع السابق، ص.2
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هف الحس في بعض أموره ، تسيل مدامعه سرا و جهرا، و يذوب أسا و حزنا و ذلك حين هو لهذا مر 
يمسه الناس بنقد ما ،و سرعان ما يشعر بالضيق و الحرج بينما يتلو مقطوعة نثرية على جماعة فصله 

 أو يلقي حديث أمام مدرسيه. 

كظمها ،و ذلك حتى ال يتعرض  ثم عن المراهق الشاب كثيرا ما يجد نفسه مضطرا على كتم انفعاالته أو
للوم اآلخرين و انتقاداتهم له، و قد يبتعد على الناس حائرا ، منطويا على نفسه ،كئيبا أو نراه أحيانا 

متهورا ثائرا، متمردا، يندفع وراء انفعاالته و رغباته، و قد تسيطر عليه نزوة من النزوات، أو يرتكب فعال 
و يلوم نفسه، كما أن انفعاالته هذه تتصف بالشدة و العنف، فهو  ما، و لكن سرعان ما يندم على ذلك،

يثور ألتفه األسباب، و قلما يستطيع التحكم في حالته االنفعالية الخارجية، أو السيطرة على سلوكه و 
غالبا ما تتصف انفعاالت المراهق بالتقلب و التذبذب، فهو كثيرا ما ينتقل من حالة وجدانية إلى أخرى. و 

ثورة إلى الهدوء و بالعكس و يصبح هذا التقلب صراع نفسي و أزمات نفسية حادة باإلضافة إلى من ال
  2غير ذلك من المشكالت."

 مظاهر النمو في مرحلة المراهقة:   -6
"النمو عبارة عن تغيرات تقدمية متجهة نحو تحقيق عرض متمثل في النضـج، فالمراهقـة من أهم مراحـل 

 النمو للكائن البشري حيث أنها تنتقل من الطفولة إلى الرشد لتشمل عدة جوانب من شخصية الفرد منها:   

 النمو الجسمي:  -6-1
و تتجلى هذه التغيرات في زيادة الطول و الوزن،  و يشمل التغيرات التي تطرأ على الشكل العام للجسم،

  1 صالبة العظام."لطفولة، كما يزداد نمو العضالت و فيتغير شكل الوجه و تزول معه مالمح ا

 النمو الفيزيولوجي:  -2-

                                                           
  .162، ص2556الوافي عبد الرحمان ، مدخل إلى علم النفس، دار الهومة للنشر والتوزيع، الجزائر ،. 1
 . 89والمراهقة، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة، بدون سنة، ص. زهران حامد عبد الباسط، علم النفس الطفولة  2
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"هو مجموعة من العمليـــات الحيويـة البيولوجيــة الجسميـة تنعكـس على مظهر المراهق الخارجي، و تشمل 
الجانب الشكلي و الوظيفي لألعضاء، و يثمتل أساسا هذا النمو من النمو في ظاهرة البلوغ التي تعد 

   2مؤشر بيولوجي لبداية المراهقة."

 النمو العقلي:   -6-3

"يعتبر النمو العقلي لدى المراهق من الجوانب الهامة التي تدفع بتفكيـــره للدخول في عالم العقليات و 
ر الذكاء و إدراكه للعالقات و حل المشاكل و بالتالــي تتطـور فعاليتــــه العقلية، و هذا ما التجريد و تطو 

يجعلـه يكتسب  سلوكـات سويـة و إدماجـه نحـو التكيف السليم في تفكيره الذاتي، و قد يكون سريع في 
 الطفولة ثم تقل سرعته في المراهقة حتى يصــــل اإلنسان إلى النضج.

لمراهق يعتمد على مصادر الشخصية و ما تقدمه له البيئة ،فينمي في هذه المرحلة تفكيره إن تحصيل ا
المنطقي و خصوصا نحو األمور التي كان يراها مخالفا لتصوراته أثناء طفولته، و كذلك الخبرات 

كم في الشخصية و االجتماعية تجعلـه في تـوازن بين رغباتـه و انفعـاالته و بين عقله و سلوكه و التح
 اندفاعه السلبي. 

أن فترة نضوج في التفكير، ففي هذه الفتـرة يصبـح الكائـن قـادر على تنظيم الحقائق و بياجي  و في رأي
األحـداث، و قـدرة المراهـق تزداد من حيث مدى اإلنتباه و تزيد قدرته على اإلستعاب لحل مشاكل معقدة و 

  1 بسهولة."

 النمو الجسمي: -4 -6

                                                           
 . 165. الوفي عبد الرحمان، نفس المرجع السابق، ص 1
 . 75. نوري الحافظ، المراهق دراسة سيكولوجية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدون طبعة، بدون سنة ،ص 2
 . 75ية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدون طبعة، بدون سنة ،ص. نوري الحافظ، المراهق دراسة سيكولوج 3
 . 87، طبعة األولى، ص2555آدم حاتم محمد، الصحة النفسية للمراهقة، مؤسسة اقرأ، القاهرة ، 4

  .189ص
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"الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز تأثيرا على الصحة النفسية، و النمـو الجنسـي تبـدأ عالماته بظهور 
الخصائص الجنسية الثانوية، و تتمثل هذه الخصائص عند البنات في نمو الصدر، الحيض، أما عند 

   2الذكور فهي تضخم الصوت و طفرة في نمو الجسم."

ا النمو إظهار اإلعجـاب بشخـص مـن الجنس اآلخــر، اإلهتمـام بالجنس والفضــول الشديد "و مظاهر هذ
نحوه مع الرغبة في التعرف على حقيقة و كل ما يتعلق به، و التعبير بصورة مختلفة منها إظهار مشاعر 

  3رومانتيكية تبدو خالية من اإلثارة و االنحراف وراء الحب الرومانسي."

 نفعالي للمراهق: النمو اال  -6-5
ألم، لذة أو "هو جزء من النمو النفسي الكامل ال يتجزأ و عن الحياة اإلنفعالية لكل فرد، فيكون أساسها 

   4فالنمـو االنفعالي يعـرف على أنـه الدعامـة التـي تقوم عليها الطاقة النفسية في نشأتها و تطورها."

"ففي هـذه المرحلـة تنضـج فيهـا الفرق بين األفـراد و بيـن الجنسين و يكاد النمو اإلنفعاليفي هذه المرحلة 
 يؤثر في سائر مظاهر النمو و في كل جوانب الشخصية. 

 أما مظاهر النمو اإلنفعالي في هذه المرحلة هي:  
تتصف االنفعـاالت فـي هـذه المرحلـة بأنهـا عنيفـة ، منطلقـة و متهورة يظهر التذبذب اإلنفعالي و يتقلب 

 سلوك المراهق بين سلوك األطفال و تصرفات الكبار. 

 وضوح التناقض اإلنفعالي و ثنائية المشاعر كما يحدث بين الحب و الكره. 
والدين و غيرهم و تكون شخصية مستقلة ،يالحظ الخجل و السعي نحو تحقيق االستقالل اإلنفعالي عن ال

الميول إلى االنطوائية و التمركز حول الـذات، نتيجـة للتغيـرات الجسميـة المفاجئـة، كمـا يالحظ التردد 
نتيجة نقص الثقـة بالنقـص في بدايـة هذه المرحلة، و يكون الخيال خصبا و يستغرق المراهق في أحالم 
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لتوافق حبـه القلـق النفسي، يشعـر المراهـق بالفـرح و السرور عندما يشعر بالقبول و االيقظـة و بتنا
  1 الحب و يتضح الميل نحو الجنس اآلخر ." االجتماعي، و تتطور مشاعر

 النمو االجتماعي للمراهق: -6 -6
و القيم نتيجة "تتضح الرغبة في توجيه الذات و السعي لتحقيـق التوافـق الشخصـي و االجتماعي كمـا تنمـ

 2لتفاعل المراهق مع البيئة االجتماعية."

"و يتجه المراهق إلى اختيار األصدقاء برغبة اإلنضمام إلى جماعة من أقرانه بخاصة أوالئك الذين 
يشبعون حاجاته النفسية و االجتماعية، ثم بعدها تظهر لديه المسؤولية اإلجتماعية التـي يحـاول عن إثرها 

   3المشاكل االجتماعية."إدراك و فهم 

 مظاهر النمو الذاتية و األخالقية لدى المراهق:  -7
 الرغبة الشدیدة في االنفعال:   -7-1

"قد يميل المراهق في هذه المرحلة العمرية إلى فقـدان الرغبـة فـي و يرغـب في قضـاء وقته وحده، و يفضل 
يـع افتراق عزلتـه هـذه أو انفرادهن إال من يثق به التفـرد و العزلـة على الخلطـة و الصحبـة، ال أحـد يستط

  2 و يشعر باألمان معه."

 النفور من العمل: -7-2
                                                           

 . 169. أبو غريبة إيمان، نفس المرجع السابق، ص 1 1
 .  83،ص1998االجتماعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة األولى ،. محمد علي صالح، سيكولوجية التنشئة  2
 . 166الوافي عبد الرحمان، نفس المرجع السابق، ص 3
 . 185ص. 1

 . 181أبو غريبة إيمان، نفس المرجع السابق، ص 2

  .167. الوافي عبد الرحمان، نفس المرجع السابق، ص 3

 . 181فس المرجع السابق، ص. أبو غريبة إيمان، ن 4
 . 182. ص 5

 183. أبو غريبة إيمان، نفس المرجع السابق، ص
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"و تظهر عليه مالمح في هذه الفترة يقل نشاط المراهقة و حيويته و النفور من أي عمل يوكل به، التعب 
 و اإلرهاق بشكل كبير و أكثر من أي وقت مضى، فيقل عمله في المنزل. 

و قد يهمل المراهق واجباته المدرسية و ذلك ال يكون بسبب الكسل و إنما هو أمر طبيعي يحدث له 
الفتاة على هذا التقصير،  النمو الجسمي السريع الذي يفـوق طاقتـه، و ال ينبغـي أن يـالزم الفتـى أونتيجة 

ألن ذلك اللوم قد يؤدي إلى مزيـد من النتائـج السيئـة و التي ال تسرالوالدين، لذلك يجب أن يبسط أي عمل 
 جه األكمل. يطلب من المراهق القيام به حتى يسهـل عليـه القيـام بـه علـى الو 

 الملل و عدم االستقرار:  -3 -7
إن السبب في الملل و عدم االستقرار هو أن األنشطة التي كان يستمتع بها و هو طفل فج أصبـح ال 

يستمتـع بهـا في فتـرة المراهقـة، و كـذلك ال توجـد أنشطة جديدة اكتشفها ليستمتع بها فإنه دائما يشعر بالملل 
 2شكل مـن أشكـال التجديـد في أسـاليب الترقية." فيجب على الوالدين إيجاد

 التكيف مع رفاق السن:  -7-4
 "إن المراهق في هذا السن يصر على أن يندمج مع رفاقه الذين يختارهم بنفسه، قد يغضب 

 3في حال تدخل األب و مناقشته حيال هذا األمر."

 الفض و العناد:  -7-5
ن حوله و يظهر لهم أنه أصبح رجــــال فيقوم بالرفض و "في هذه المرحلة يريد المراهق أن يثبت رجولته لم

العناد لكل ما يطلب منه ليبين لمن حوله أنه ليس طفال يتلقى األوامر، ويريد أن يعرفهم أنه كبر و ال بد 
 أن يعاملوه على أنه رجل . 

ة األم، ألنها إن المراهق طبيعته التي تميزه في تلك الفترة، فهو يرفض األوامر خصوصا م الكبار و خاص
 1 هي التي تظل معه فترة طويلة."
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 االهتمام بالجنس:   -7-6

"إن االهتمام بالجنس و مسائله أمر واضح و يدل داللة كبيرة على نضوج األبناء و بلوغهم سن المراهقة، 
و يؤدي نمو األعضاء الجنسية في فترة البلوغ إلى تركيز اهتمام البالغ علـى مسائـل الجنس إلى الحد الذي 

 يشغل معظم وقته. 

التـي ال تتصـف بالدقـة ليشبع فهمه في هذا الموضوع،  فيقوم المراهق بقراءة بعض الميز الغير صحيحـة أو
   2ليتعرف على هذا الموضوع." لكتب الرخيصة، أو األفالم السيئةو قد يلجأ إلى أصدقائه أو قد يلجأ إلى ا

 أحالم اليقظة:   -7-7
"المراهق كثيرا ما يسرح بخياله و يلجأ إلى ذلك بعض مشاكلـه أو الكثيـر منها عن طريق الخيال و أحالم 

هذا ينشأ عن سوء الفهم عنده اليقظة، فهو يصور نفسه بطل مظلوم و الناس من حوله أشرار يظلمونه،  
حوله ينظر إليه نظرة إعجاب و بسبب ما يتلقاه من معاملة سيئة من الكبـار و قـد يرى نفسه وكـل من 

  3تقدير ."

"فأحالم اليقظة لها جوانب سيئة،ألن المراهق كما ازداد في اندماجه في الدور كلمـا ازداد بعـدا عن الواقـع، 
و أصبـح تكيفـه االجتماعي أكثـر سـوءا و أن االستمرار في هـذه األحـالم بعـد هذه المرحلة هو مضيعة 

  1 للوقت و الجهد."

 مقاومة السلطة:  -7-8

                                                                                                                                                                                                               
 . 182. ص 2
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"تتمثل هذه الفترة في النزاع الشديد بين المراهقين و والديهم فيسعى المراهق إلى مقاومة كل ألوان السلطة و 
عندما يرى أن محاوالته تبوء بالفشل الدائم، يزداد عناده، و لكن هذا األمر طبيعي و هو يسبب النمو و 

ومن األفضل يتعاون اآلباء في توجيه  ادة أو منزعجة له ،اكتمال النضج، لذا لن تكون األوامر غير ح
  2المراهق."

 قلة الثقة بالنفس:   -7-9

"يرى المراهق نفسه وقد أصبح كبيرا، وهو يعتبر نفسه رجال، إال أن هذا المراهق الذي كان باألمس طفال 
يزهو بنفسه أصبح أقل كفاءة من الناحيتين الشخصية االجتماعية، والمراهق يحاول في ا الوقت إخفاء هذا 

العجز، وهو أيضا بعناده هذا الكثير الشعور وراء العناد الذي يبديه، وهذا العناد قد يكون منشأة الخوف من 
 من التباهي والتفاخر بقدراته ثم االنسحاب  واختالف األعذار كلما طلب منه أداء المهام. 

بسبب الشعور بقلة الثقة عند المراهق هو نقص المقاومة الجسمية والقابلية الشديدة للتعب ونقد الكبار 
، يرجع ذلك أيضا إلى الضغوط االجتماعية المستمرة التي لطريقته في أداء العمل أو لعدم قيامه به أصال

 3تطلب منه القيام بمهام اكبر من قدراته."

 االنفعال الشدید:   -7-11

"غالبا ما يكون المراهق حساسا جدا وخاصة تجاه الكبار ويشك في قدراته ويكون تآزره قليل ،وهو يأخذ أي 
نقدا لذاته وتصرفاته ،وهذا كله يؤدي إلى انفعال الشديد،  كالم يوجهه له الكبار أنه موجه لشخصه ويعتبره

 1فيقابله بثورة عنيفة، وهو يتوهم أن جميع من حوله ال يحبونه."

 الحياء الشدید:   -7-11
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"يشعر المراهق بالحياء الشديد إذ دخل عليه أمر فجأة فرأى منه ما ال يجب أو أن يخجل من شكله ومن 
عندما يجلس مع الكبار يحتار الناس ينظرون إليه وهو يسير في الشارع ، وهو جسمه ويتخيل المراهق أن 

  2في الطريقة التي يجلس فيها، وكل هذه األمور لم تكن تثير فيهمشاعر القلق في السابق."

 الجهل بالتعامل مع الوقت الفراغ:  ــ12ــ7
وأنه في حاجة إلى أنيكون مع الناس ال "إن المراهق يميل إلى قضاء وقت فراغه مع زمالءه في مثل سنه، 

بعيدا عنهم ولذا يستحسن أن يتاح له الفرصة لالشتراك في أحد النوادي المفيدة، سواء كان ذلك النادي 
داخل المدرسة أو خارجها وإن هذه النوادي تساهم في صقل شخصية المراهق وتمكينه من التعود على 

  3أن هذا عامل مهم من عوامل التربية االجتماعية."التعامل مع اآلخرين دون أي تردد، والشك 

والمراهق دائما  يعتبر أن كفاءته االجتماعية ضعيفة، فال يعرف كيف يتصرف في المواقف االجتماعية 
المختلفة، خاصة في وجود الكبار أو الجنس اآلخر، وهو يفسر أي ابتسامة أو كلمة أو تعليق كالمه أنه 

 نوع من االستهزاء به.

 المراهقين :   حاجاتـ ــ7
كل إنسان بحاجة ماسة إلى حاجات مختلفة تضمن له العيش واالستقرار والتوافق مع مواقف الحياة، 

وتصاحب التغيرات التي تضمن مع بلوغ تغيرات في حاجات المراهق والتي تبدو نفس حاجات الراشدين، 
قة فنجد حاجات الميول والرغبات تصل إال أن بعد التدقيق نجد فروقا واضحة خاصة في المرحلة المراه

ترتيبا هرميا لمختلف هذه  1955إلى أقصى درجة من التعقيد، قد وضح الباحث أبراهام ماسو" سنة 
 الحاجات كما يلي: 

  

 الحاجة إلى المكانة:  -8-1
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هي من أهم حاجات المراهقين، حيت يريد أن يكون شخصا هاما وتكون له مكانة في جماعته وأن تعترف 
به كشخص ذي قيمة، كما يريد أن تكون له مكانة مع الراشدين لهذا ليس غريب إذا رأينا أن المراهقين 

 يقلدون الراشدين في أعمالهم، فالمكانة التي يطلبها المراهق بين رفاقة 

  1 له أهم من مكانته عند أبويه ومعلميه ونجده يحرص على الحفاظ على مكانته." بالنسبة

 الحاجة إلى تحقيق الذات:  -8-2

"يميل الفرد إلى معرفة وتأكيد ذاته وتسمى أيضا بالحاجة إلى الشعور بالقيمة الذاتية زهي من أقوى وأهم 
ور بالعدالة في المعاملة، الحاجة إلى الحاجات وتتضمن الحاجة إلى مركز والقيمة االجتماعية، الشع

التقدير، المكانة ،االعتراف واالستقالل واالعتماد على النفس، حيث تدفع هذه الحاجة الفرد إلى تحسين 
الذات وحاجته إلى التقدير تدفعه إلى السعي دائما لإلنجاز والتحصيل إلحراز المكانة والقيمة االجتماعية، 

عضوية الجماعات لتحقيق المركز القيمة االجتماعية والنجاح اهق دائما إلى وهذه حاجة أساسية تدفع المر 
 ومعرفة ى العوائق والعمل نحو هدفالنمو السوي العادي وكذا التغلب عل االجتماعي وكلها تدل على

 2توجيه الذات."
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"تعتبر الحاجة إلى االنتماء والحب والتقبل الحاجة إلى الحب واالنتماء والتقبل االجتماعي:  -8-3
االجتماعي من أهم الحاجات فشعور المراهقبتقبل الوالدين له في األسرة وتقبله في المدرسة وبين األصدقاء 

ب فشله، فالتقبل االجتماعي من أهم عوامل نجاحه، أما شعوره بالنبذة والكراهية من هؤالء يعتبر من أسبا
يدخل األمان النفسي ويشعر المراهق بأنه مهم ومقبول وهذا ما يشكل له الحافز القوي للعمل والنجاح، أما 

  1 الفشل الدراسي للمراهق في كثير من الحاالت يرجع إلى عدم تمتعه بهذه المحبة."

 الحاجة إلى االستقالل:  -8-4

التخلص من قيود األهل واالعتماد على النفس  وهذا ما نراه أو نالحظه عندما يريد "يعمل المراهق على 
ونطلب غرفة خاصة به دون أن يشاركه أحد، كما نجده كذلك يكره زيارة والديه له في المدرسة ألنها ذليل 

تاج في على الوصاية عليه ويحرص على أن ال يظهر تعلقه الشديد بأسرته واعتماده عليها، فالمراهق يح
هذه المرحلة إلى االستقالل العاطفي والمادي واالعتماد على نفس في اتخاذ القرارات التي تتعلق به ذلك 

  2نتيجة إلتساع عالمه وخبراته وتجارته وتعدد أصدقائه."

 الحاجة إلى ضبط الذات:  -8-5
"يسبب النضج الجسمي والجنسي السريع لدى المراهق كثير من االضطرابات في المعاملة وخاصة مع 
الجنس اآلخر وذلك بسبب قلة خبرته مما يدفعه إلى تصرفات غير مقبولة اجتماعيا، هذا ما يجعله يفقد 

نه أصبح ناضجا القدرة على ضبط سلوكه وقد يميل إلى العزلة االنطواء ومن جهة أخرى يشعر المراهق بأ
لذا ينبغي أن يسلك سلوكا الكبار حتى يؤكد لنفسه ولآلخرين مثل هذا الشعور ويزيد من شعوره باألمن 

                                                           

 .  295. صالح الدين العمرية، علم النفس النمو، دار غريب للطباعة والنشر، ص1
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ويقوي الضوابط والقيود السلوكية التي فرضها المجتمع، هذا ما يؤدي إلى زيادة قدرته في ضبط سلوكه 
  3وإقامة عالقات اكثر نضجا مع الجنس اآلخر."

 النمو العقلي اإلبتكاري: الحاجة إلى -8-6
 "تتضمن الحاجة إلى التفكير وتوسيع قاعدة الفكر والسلوك والحاجة إلى تحصيل والحقائق 

 وتفسيرها، الحاجة إلى خبرات جديدة ومتنوعة والحاجة إلى التغيير عن النفس وإشباع الذات 

  1" عن طريق العمل والممارسة من أجل النجاح والتقدم.5

 الحاجة إلى مخاطرة والمسایرة:  -8-7

"نجد غي بعض األحيان المراهق يميل إلى ارتكاب لعض المخاطر والقيام بأعماالستعراضية يرى فيها 
 نوعا من الرجولة وهدفه لفت االنتباه. 

 الحاجة إلى األمن:  -8 -8
 األمنللحصول علىإن كل مراهق مهما كان يخشى المستقبل يريد أن يمضي عليه ويسعى جاهدا 

  2الداخلي."

"من خالل ما ذكرناه من الحاجات نستخلص أن إشباع هذه الحاجات يؤدي إلى تحقيق األمن النفسي أو 
الثقة بالذات، التوافق واالنتماء إلى جماعة آمنة والشخص الذي يشعر باألمن النفسي يكون في حالة من 

" أنه يجب النظر إلى الحاجات  Peter Shertzerرترز" "التوازن والتوافق النفسي ويقول الباحث "بيتر شي
  3ليس على أنها نقص لكن أنها مطالب النمو وإشباعها يؤدي إلى التوافق والصحة النفسية."
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 مشكالت المراهقة:-9
 مشكالت تتصل بالصحة والنمو: -1 -9
    "من أهم خصائص هذا النوع، األرق، الشعور بالتعب بصورة سريعة، معاناة الفتيان، عدم االستقرار  

    النفسي، انعدام تناسق أعضاء الجسم، فهذا األمور ال تهم الراشد كثير ألنها بالنسبة للمراهق تكون محتوى 
 1أو مصدر قلق وخاصة إذا كان معرض للسخرية من جانب اآلخرين."

 مشكالت خاصة بالشخصية:  -9-2
واإلحساس بعدم سؤولية، وكذلك نقص الثقة بالذات "تتضح بالشعور بمركب النقص وعدم تحمل الم

  2المحبة من جانب اآلخرين، حيث تمثل قي القلق الدائم."

 مشكالت تتعلق بالمكانة االجتماعية:  -9-3

"الخوف من البدء في الحياة االجتماعية، خوف من الوقوع في أخطاء، والتحيد من مقابلة األفراد اآلخرين 
غير األبوين، إضافة إلى قلق الخاص بالجانب الخارجي أو المظهر الخارجي، والشعور بالحاجة إلى 

 ف اآلخرين." يكون محبوبا من طر  كيف يكتسبهم واإلحساس بأنه قد الاألصدقاء ولكنه ال يعلم 

 مشكالت تتعلق بمسألة التحدث للجنس اآلخر:  -9-4
"التخوف والهروب من عدم االستجابة أو التأقلم أو اإلصابة باللعثمة واالرتباك والقلق عند التكلم إلى 
الجنس اآلخر، والجهل بوجوب إقامة عالقة اجتماعية حسنة والتي تصدرها قواعد األخالق مع الجنس 

  3اآلخر."
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 مشكالت االنفعالية للمراهق: -9-5
"يتمثل الخوف في االنفعال وقت الخطر للحفاظ على الحياة، وتمكن مخاوف المراهق في  الخوف:/1

 1اإلصابة بالمرض، وقد يرتبط خوفه باألمور المادية، والخوف من تفكك األسرة."

يسبب له تهديد لكيانه الجسمي والنفسي، مما يؤدي إلى تقوية أداؤه، فيؤدي به إلى أحالم القلق:" /2
 حالم المزعجة. اليقظة أو األ

عملية تنتج من ترابط األمور السارة واالتصال المستمر وقضاء الحاجات والخدمات والسلوك الحب: /3
 الحسن، فإنه يتعلق بكل من يقدم له الثقة واالحترام. 

تنتج هذه األمور من عدم استطاعة التعبير عن نفسه، والبعض يفضل كتمان االكتئاب،اليأس والقنوط: /4
حوله بضعفه أو يأسه، وتشمل أعراض االكتئاب في الالمباالة انفعاليته، وذلك حتى ال يشعر من 

والشعور باألرق واآلالم الجسمية وظهور األعراض الفسيولوجية مثل: فقدان الشهية واإلمساك ولعالج ذلك 
  2يجب محاولة تغيير المناخ المحيط وتحسينه ،وإشباع الهوايات لتفريغ الطاقة االنفعالية."

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 95شربيني مروى شاكر، المراهقة وأسباب االنحراف، دار الكتاب الحديث، القاهرة، بدون طبعة، بدون سنة، ص. ال1
 .191أبو غريبة إيمان، نفس المرجع السابق، ص. 2
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 فصلخالصة الــ 10

و في أخير هذا الفصل نقول بأن المراهقين يحتاجون معاملة خاصة ،و تفهم و توجيه و االهتمام 
بالمراهقين ضرورة تحتمها مصلحة الفرد ،و مصلحة األمة، و مصلحة المجتمع الذي ينتمي إليه ، هي 

روحية و العقلية ضرورة فردية ألنها تساعد المراهق على كشف استعداداته و قدراته و طاقاته الجسمية و ال
و الوجدانية و االجتماعية....، و العمل على تنمية هذه الجوانب و على تفتح الشخصية و اكتساب 

المتطلبات الجديدة للحياة، هي ضرورة اجتماعية ألن قوة المجتمع و تماسكه و سالمته تتطلب جيال من 
و طبعا ال سبيل إلى تكوين مثل هذا الجيل الشباب متشبعا بثقافة امته  معتزا بتراثها محافظا على قيمها ، 

 إال بالتربية الصالحة و الرعاية الصحيحة و اإلعداد العلمي الجيد الصادق للمراهقين و الشباب. 
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منها وي لعضد البعوءا اسرد لفة اعلى حياد ألبعاددة امة متعدرات أزلمخن امارة إداهأن ظفيه ك مما ال ش
ل تفاعر اإطفي ون يسعم ُجهاتهوتف بمختلن ولمتخصصين افإـذا ل، حيرولأو االجتماعي أو العقلي أو ا
في رق لتي ال تفوا -ول لقاصح إن  -رالنتشااانية رطلسرة ااهظلاه ذهم تحجيوة طلإلحار مستمل ومتكام

 ن.معينين سس أو جنن فها بيداستها

مي وقن مأه قضية رعتباالى رد إلفة احياوب سلد وأألبعازة" نه "هوكن مب ينسحدرات لمخن امادعليه فإو
 يحةرلشاه ذهن ألوفا. داستهواضة رعر كثأهي ن هقيرالمايحة رَّ شنألظرًا ن

 قعاته.وتوماله ِط آَمَحومجتمع ل كد يضة هي عَِمارلعا

درة لقك ايملال لتي االنفعالية احالته ر لتغيين مدلماليها إية يلجُأ وسر غيل أو أداة حو غالبًا هن مادفاإل
مثاًل ون يكن كأدرات( مخلن اما)إده دعتماواليه أدت إلتي ظروف الن امهما تك، وقعوالاه في رعلى تغيي

ل ستعماطر اجاهال لمخا، أو مناسبةر في بيئة غيش يعيل أو لتكاماشخصية ضعيفة ب صاحرد لفا
ي طمشكلة تعان مل منه يجعر كثذا وأهل ك، عليهاول لحصالة وسهدرة ولمخدة المار افوتدة، أو لماا
 ل.كـلمجتمع كذا اكوته ن ذامدلمرد الفد افة على صعيدرات آلمخا

ط لحائرض ابا عرلة ضازلعالى ن إهقيرالمافئة ن من كاإذا خاصة وي طلمتعال ايميرد لفد اصعي فعلى
ية دلجسرار األضواجهة ن مذا نية مثال( هولقانت المالحقا)اه رمعاييولمجتمع ن اعذ يِشوجباته واجميع 

 رى.خأجهة ن م

على ز كيرلتامع رة اهظلاه ذعلى هوء لضط اتسليروري لضن انه مأنا دجق وعلى ما سبدا ستناك والذل
ن أو مادإلرة ائدالى رد إفع بالفدتد قرة ألخياه ذفه، لنفسيةت اباطراالضن ابيولصلة بينها اناحية 

 نمن واردة تكم ية لوسر نفسية غيت ختالالت وا  كاولسلدر نفسه مصو هن مادإلون ايكد فقس،لعكا

ر لعناصل اخالن فيه مل ما سنفص وهونفسها درة لمخدة الماالتي تتمتع بها واص الخن االقا مطنل، اقب
 ناه.أد
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 ن:اـــــمدإلف ایـــرتع1-

 ن:مادلإل O.M.Sلعالمیة الصحة امة ظمنف یرتع 1-1
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ي طتعارار تكد بعطور لتي تتاكية ولسلوافية رلمعوالنفسية ر اهظوالن اعة موبأنه:"مجمن مادإلف اِّرتع
ي طلتعاابة على وصعرد لفاجه واهنا يـدر، وخـلماعلى ول لحصاية في وغبة قن رتتضمدرات ولمخا
 در لمخاي طية لتعاولوألاي طيعل وصوالمتذى األن امم غرفيه بالرار الستماعلى ر يسو

 1ل".لتحمافي دة ياك زيصبح هنالولشخصية اماته زالتن امر كثر وأخط آنشان أي م ركثأ

 ر:ایطفـــواد جور تــكدلف ایــرتع

ون يكد ق، ومانيدإلوع اضولمو انحن إلنسان اعة( مـل)وضية جامحة رغبة م"رنه أعلى ن مادإلّرف ايع
ون يكد ق، وهارغير ولسجائوب والحبوار لخمدرة والمخواد ايا كالمدعا ماوضوماني مدإلوع اضولمذا اه
لى ر إهنا نشي، ولخت ...إنرألنتول و المحمون التيليفر واتولكمبيـل والعمـب والحس والجنر واماـا كالقـثدح

  2رة ".مدموية رغبة قهرنها أضية على رلماغبة رلامسألة 

 ف:یوفى سطمصور تـــكدلف ایــرتع 3-1

أن جة درل، نفسيةواد لمأو نفسية دة لمارر لمتكاي طلتعاـ: "ابت لياولكحادرات أو لمخن امارف إديع
ض فز أو رعجن عف ي كما يكشطبالتعاد يدشل نشغان اعف يكشن( مـدلمل ايقاوي ) طلمتعاا

، يطلتعان اع عطنقاما ب إذا النسحاراض اعأعليه ر هظما ترا كثيويه طتعال يدلتعع، أو اطلالنق
 3ــر"خط آنشاد أي ستبعاالى ل إجة تصدرلى إي طلتعارة اطسيت تحن مدلمة اتصبح حياو

 

 ما يلي:ن مادإلد ابعام أهف أن أيضيو

 ل.بالتحمرف ما يعو هة واطلمتعادة المااعة رجدة يازلى ل إمي
                                                           

 18.ص1992 موسوعة الطب النفسي.مالوي القاهرة مصر.لحنفي.م المنعد اعب.1
 34 ص .2001مصر.االدمان.الشروق القاهرة ر.ايطف.2
 13.ص1996. المخدرات والمجمتع.علم المعرفة الكويتف.يوفى سطمص.3
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 ة.ـضحواجية ولويزفير اهظله مد عتماا
 منة.زمرة وعابم حالة تسم

 سيلة.ي وبة بأولطلمالنفسية دة المااعلى ول لحصالة وعلى محان مدلمم اغرتد ية قرغبة قهر
 لمجتمع.رد والفاعلى ر مدلمر التأثيا

 درات:لمخوس اقامف یــرتع 4-1-

ذي لص الشخك الو ذفه: " هريعث حي، تهن ذامديفه للمرتعق في سيان مادإلدرات المخوس اقامرف يع
يع طلتي ال يستوالمنبهة درة أو المخاواد لمن امدة ما، أو أي عليهود فتعر لعقاقين امر حياته بعقاط بر
 . 1بة "طرمضوعنها في حالة نفسية سيئة ث يبحل ويها بطتعان عوعنها ع إلمتناا

 درات:لمخاعلى ن مادإلـــل احرام2-

ـر تمأن لها د البل ب، لىوألرة اللمدر لمخاي طتعارد مجن ال تقع من مادإلاحالة أن يه ـعلرف لمتعان ام
حلة رمك لذي كطللتعاق إلشتيارة الى فترورا إلنفسي مد اإلعتماود أو التعن امدًا بتـل إحرامدة على ع

ر يعتبذي لالجسمي د اباإلعتمارف بما يعوء لى نشذا إهل كؤدي يك لذبوحة رابالور لشعوالمحققة وة النشا
يضا لإلنتكاسة في أبها رقد أيعرى خأجهة ن موجهة ن مذا ه جلعالامة وها مقاركثن وأمادإلور اصد شأ

 ل:حرالماه ذهن من(. ومادلإلودة لعف )اقولتات حاال

 

 ل(:لتحماحلة ر)من مادإلل احلة ما قبرم1-2

                                                           

1;paris.. ) Dictionnaire des Drogues 37 etToxicomaniesDenis Richard et Louis Senon(1999   
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دة ئت زاعاري جطبتعادث َّ يحمثن مدر، ولمخاي طتعان مر ألكثو اهدي ويرلتجاي طية بالتعادابون يك
 فيه.وب غرلمر التأثياعلى ل ليحص

 ود(:لتعاحلة ر)من مادباإلذار إلنالة حرم 2-2

درة لقدم اعونفسي د عتمادوث إحر وتولتض اخفرض بغك لم وذاظبإنتدر لمخاي طتعارد لفود ايتعث حي
 ي.طلتعاف ايقاإعلى 

 د(:إلعتمااحلة ر)من مادإلاحلة رم 3-2

ذا هوساعة  24ن عد يزتدة لمن معيدر ي مخطتعان عف قولتابة في وصعد ي يجطلمتعاايصبح ث بحي
 1جيولويزلفيد امايسمى باإلعتمادوث لح

 ماني:دإلوك اللسلرة لمفسایة ظرلنت ابارلمقاا3-

 ماني:دالوك افیة للسلرلمعابة رلمقاا 1-3-

ن لنفسي للكائطراب اإلضور اهظفي د لمعتقر أو التفكيايلعبه ذي لر الكبيدور الاية على ظرلناه ذهـز كـترت
واء سن، إلنساد افة عنطلعاوك والسلاعلى رة ثؤلمل اموالعاهمية ن أعل ية ال تغفظرلناه ذهري، ولبشا

 2.كيميائيةأو بيئية ل موالعاه ذهت كان

لتي الية وألاة فيرلمعايناميكية دلأن الى إ (1988)رون خوآ (Ellis) سليإر يشير ألفكااه ذلى هداد إمتإ
ية ظرنذج نماث ليها ثالف إتضاط " لإلحباض لمنخفل التحماه " رارستمإتبقي على ن ومادإلالى ؤدي إت
م إلنسما، الصعبةف اقوالمامع ل للتعاموذج كنمم إلنسمااهي وتبقيه وماني دإلوك السلزز اتعرى خأ
 رة.إلثاالى إلحاجة وذج انمرا خيذات وألاقيمة دان فقدل لي يعاولكحا

                                                           

 وان: خلة بعندام 1992)ر)لحجادي احمد محم.ردن.ال، ايعوزلتر واللنشروق لش،دار ادراتلمخاعلى ن مادإلا 2007)مشاقبة)د حمد امحم .1
 ية.ودلسعابية رلعالمملكة ض،ايارلس،ايدرلتواألمنية ت اسادرابي للرلعز اكرلم،العقليةا راتثؤلمدرات والمخاعلى ن مادإلا .2
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ي طتعاوك في سلزاج لمل ايدتعدور نفي ن ال يمك (Franz) ـزنرافو  (Liese) ــزيـلب حسونه أكما 
رون أن يم فهزاج لمل ايدعلى تعدرلمخدرة اقول ية حوقدات معتقون يملكون مندفالمن، مادإلدرات أو المخا
على د تساعرى خوأاقة طلاتمنح رى خء وأخارإلستاعلى د تساعرى خر، وألضجت اُتخِفدرات لمخض ابع
 وة.بالقس إلحساوااقة طلاتمنح رى خء وأخارإلستا

ث حيدرات، لمخاعلى ن مادإلج اعالم ولفهوذج نمر يطوت (1993)رون خوآ (Beck) ـكبيول حاد لقو
متعلقة دات معتق، قعولتدات اهي معتقدرات، ولمخاي طتعاوك فية خاصة بسلرمعت سياقاود جوا وضرفتإ

 ـدفق، لإلباحةدات معتقم وأللر واتولتن امف جيه للتخفيوبالت

م ضهرنتيجة لتعدرات لمخاي طعلى تعاوذج لنمذا الهدا سناداد، أإلستعم ايهدلن يذلراد األفض ابعل يقب
 1ت.اوطضغأو فية رمعرات شؤمن عرة هي عباوة طلمنشز المميض البع

 ماني:دالوك اكیة للسلــولسلابة رلمقاا 2-3-

درات لمخاي طعلى تعال لإلقبارد لفافع دخلية توداجية ركية خاولسلاية ظرفقا للنددة ومتعل مواعك هنا
لعائلية روف الض، ايةرطشل إمواعب دور لتي تلعت المناسبارب، الشاغبة ر رلتي تثين األماكامنها: 

ر يدتقض ية كإنخفافرلمعل اموالعط والضغق واإلنفاعلية كالقلل اموالع، ايطة بالتعاطتبرلمالمهنية وا
 ر. تولتض اخفرة أو إلثان اعث لبحرض ابغدرات لمخاي طلتعارد لفافع دتد قزات فكلها مميذات، لا

 فقا لما يلي:وماني دإلوك السلدأ اإلتجاه مبذا اهب صحاأضح د وقو

بالنسبة د لكننا نجر عقاء أي شتهادة إية هي عاوقدة عاق يخلأن على در إليجابي قام اعيدلتإن ا
ستجابة ن إمط نشأعنه نمرات، مدة عع إلمتنان الفعلي موف الخو اهر خآيا وعامال قك لذمع ت ائدللمه

                                                           

 ن: واخلة بعندام 1992)ر)لحجادي احمد محم.ردن.ال، ايعوزلتر واللنشروق لش،دار ادراتلمخاعلى ن مادإلا 2007)مشاقبة)د حمد امحم .1
 ية.ودلسعابية رلعالمملكة ض،ايارلس،ايدرلتواألمنية ت اسادرابي للرلعز اكرلم،العقليةا راتثؤلمدرات والمخاعلى ن مادإلا .2
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د نه قأنا دجك ولم ذعيدلتر ثان آمر ألمول األر لعقااثه دُيحن ضفنا ما كان أكاذا فإ،يةرطلشب التجنا
 1ه.ركيا ُيستعصى تغييوا سلطصفها نموبر لعقاس التمادة إينا عادلت نشأ

ن عم لتعلا-أهي : وماني دإلوك السلم التعلث طرق ثالود جوكية ولسلاسة درلما رنصادد أيحث حي 
ن مادلشائعة لإلراض األعا رلكالسيكي في تفسيراط اإلشت امازميكانيق بطتنلكالسيكي: راط اإلشق ايطر
 هما:ن جيوذنمل خالن لعملية ماه ذهر تفسيم تد قل، ولتحمدر والمخء اشتهال إمث

لبيئية رات المثيأن ا رى يث حي Seigle (1978)ل سيج ضعهوضي : يوبالتعراط إلشاستجابة وذج إنم
مخالفة أو ية مناقضة رطستجابة شج إإلنتام، لجسافي در لمخر ابآثارن تقتدرات لمخاي طة بتعاطتبرلما

ستجابة زداد إتث حيم، للجسوي لحيوازن التض الخفت يضية صممولتعاإلستجابة اه ذهر، ولعقار التأثي
 رلعقااي طتعارار ستمإي مع راطإلشوي الحياوازن لتا
، Stewart 1984 (et AL)  رون خوآوارت ستي ضعهودر: ي للمخراطإلشء اإلشتهاافعية وذج دانم
ر، أو لعقاائحة ل رامثر جبة للعقاولماية زيزلتعر اة لآلثاطتبرلماية رطلشرات المثين افإوذج لنمذا ابقا لهط
 يطلتعافيهام يتذي لن المكان ايزلتي تواء األضا

ثها دلتي يحاجة درلس افعية بنفدالاحالة ء عادستإعلى درة تصبح قان أن يمكن، يروللهن لحقر أو اللخم
 2مه.داستخر وا  لعقان اعث لبحالى وة إفع بقدلحالة تاه ذه، وتهر ذالعقاا

ل لفاصوا وك،لسلب التي تعقر ائي باآلثاراإلجراط اإلسم ايهت: ئيراإلجراط اإلشق این طرعم لتعلا-ب
ور بالشعط تبريدرة لمخواد المن امر لكثياي طتعاروف أن لمعن افم، هرثاوك وآلسلل ايفصذي لامني زلا

                                                           

 ردن.ألروق،الش، دار ا2،طإلكلينيكيس النفم اعل 1984)سالمة)ز يزلعد اعبد حماجمة:رتدان كاشدون شيل.1

   لجامعي ز اكرلم،ا2014وان جدد ع،يةوبرلتوالنفسية ت اسادرالامجلة ،دراتلمخاعلى ن مادلنفسية لإلر اآلثاا 2014)قي)دمة صاطفا .2  
 ر.ئزالجت،اسراتمن
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د بعأو يلة رة طوفتد ال بعرة إلضاوالسلبية النتائج اال تأتي رة، وقصيرة ي بفتطلتعاد احة بعرالوة وابالنش
 ع.إلقالد ابعودة لعأو اي طلتعاافي رار إلستمالى ن إمدلمافع دما يو هدرة، ولمخن اعع إلمتناا

ئية راإلجا دعوالقاتحكمها واد لمدام استخور إصل كأن إلجتماعي م التعلاية ظرنرض تفتجة : ذلنما-ج
يجابيا إتجاها م إيهدتنمي لذج لنماب لشبارض ايتعث حي، فيةرلمعل اموالعك أن الذبما في م لتعلد اعواقو
لى إئما في حاجة س داليوك لسلأن ا (Bandura) دورابانرى يك لذلر. لعقاقيدام استخءة إساو إنح
ذا على هب ترما يتن، ويرآلخوك اة لسلظلمالحق اين طرعم يتن إلنسااما يتعلمه ب غلز، وأيزتع
سلبية على أو يجابية زات إيزغالبا ما يصاحبه تعر للعقاقيرض لتعث أن احيب، عقاأو ثابة ن إموك لسلا
عملية ل خالن يته مداخاصة في بن ومادإلا رتفسين يمكذا لط إلنضغار أو اتولتض اخفل مثوذج لنما
  1جةذلنما

 ماني:دالوك التحلیلیة للسلابة رلمقاا 3-3-

أن عماله أية دافي ب ديروفر عتبث احي، لىوألت ايادالبذ امنن مادإلت النفسي بمشكالل التحليم اهتا
ل مثرى ألخت امانادالرى أن اي،وليوألن امادإلاسماها ،وامانها ن إديمكدة عام ضخء أول وأالستمناا
 71:2001).ــدي.يـدلاشا ء.)رالستمنادة العال ئدالخ كلها بن ...افيورلمن اماإد

وري جربارى يث حيدة ،حومانية مإدشخصية ود جدم ولنفسي على عل التحلياية ظرنر نصاأجمع أ
(Bergeret)  يةدلحت الحاالوا لعصابيةواهانية ذلالنفسية ت البنيال اكص يخن مادإلل امشكأن 

ن م، ولىوألالته وفطفي ن مدلمري التي تعتت اباطراالضوء افي ضدرات لمخن امارة إداهر ظتفسذا لو
با طراضإيه دلن ووامدلمان لحبُّية بيت العالقاطراب اضإلى إساسها أجع في رتن مادإلرة ااهن طهنا فإ
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در للمخل جة تنقزدولمالعالقة اه ذهت، قولس افي نفد لواهية للرالكب والحأي افة طلعااثنائية ن يتضم
 ألصلي.ب الحوع اضولمزا مريصبح ذي لا

سيلة و وهنا هر فالعقا، قعهن وابيوبينه وازن لتن ابحثا عدر لمخاعلى ل يقبن مدلمن افإك لذعلى وة عال
لجنسي النفسي ن امدلمو افنم، يةورفلية ال شعت طحاجاع إلشباص لشخاليها إ تي يلجأج ذاعال
منها: ت لثبيت اعلى شخصيته صفار هظتر ما يكبدعنم، ولفاية في زيرلغااقة طلت التثبيطرب مض
 1ط.إلحباوالنفسي ر اتولتل اعلى تحمدرة لقدم اع، إلتكاليةوالسلبية ا

ن مدلمابها شخصية م لتي تتسائية طواإلنواإلنسحابية واة إلكتئابيت اسماد أن نجدرات لمخالى وء إباللجو
ذا ه، واطنبساإئية طواإلنواقباال إإلنسحابية واإلكتئابية دو افتغر، مغايء لى شيول إتة تتحومتفات جادرب
أو نفسية ت يناولى تكإجع رية تردفروق فك فهنان، يطلمتعال اكد جية عنوذنمورة بصق ال يتحقر ألما
 2جية متباينة.زام

ت لبنيان اموع نأي على طور تتان بإمكانها  -درلمخوع انن مهما كا –جية ولوماكرلفاالتبعية ن افإذا ل
روط شرت فوتو إذا لنمل احرامن حلة مرمأي في ر هظتن أن يمكرى خأجهة ن م، وجهةن مذا لنفسية ها

 3معينة.

ب بسبدر لجأ للمخيرد فو هن مدلم، والفميةاحلة رلمالى إصا ونكر ية يعتبظرلناه ذهب حسن مادفاإل
 لى جيستهر إيشين مدلعقلي للمم ايظفالتنوع، ضولمدان ابفقور لشعن اعر لتي تعبت اعارالصاجهة وام

 ذات. للض لمنخفر ايدلتقالى وا  لهشة اجسيته رن
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ء إللتقاا انكتئابية كما إبيعة ذات طلى شخصية ون إينتمن منيدلمظم امعأن لى ر إيشيوري جرباد فنج
ل تتمثروط شرت فوتإذا ال إبها ك لتمسوايها طفي تعارار إلستماعها ال يعني ونن لسامة مهما كاادة بالما
في در لمخل ايستعمن ي حيطئية. فالمتعادالبابيعية طلانية دوالعف أو العنابينها ن مطر خل موافي ع
لحاجة اها ره تثيذلى هوألابة رلتجانما ،وا  ستعمالهإغبة في ق رتحقين عث لى فإنه اليبحوألابه رتجا
ح نجاق يحقرد لفل ه تجعذهف لعنزوة انء ضاط، و إرلمحياتجاه ف إلعنأو انية دوالعن اعر لملحة للتعبيا
 1 ل.مجة في خياربة مبرلتجاه ذتصبح هل، وقبن عليه تحقيقه مّذر جسي تعرن

أو كية وسلت لمشكال،نه سببا وكن مر كثرض أنه عاعلى ن مادلنفسي لإلل التحلياسة درمظر تنو
ت فاعادألعلى مما يسمح الناألنا ف امع ضع، لفميت التثبيالى إجعه رترات لتفسيض افبع، فعالية نا
 2وم.لدون رادع أو بق لطلتي تنو الها

 ي:طلمتعاوك اتها على سلــــراتأثیدرة ولمخواد المواع انأ 4-

 هي :واع وندة أعلى عدرات لمخت اصنف

 بیعیة:درات  طمخ 4ــ1

ت لنباتااه ذمثلة هن أمدرة، ولمخالفعالة دة المااها على رهاوأزها رثماوقاقها أوروي تحتت هي نباتاو
 ها كما يلي :رثاح آيضان إيكمت، ولقات انبا، كاولكت انباش، لخشخات انباب، لقنت انبا

م هولن اته مومتفات كبه حاالرتوحقيقته ش لحشياي طمتعاد يفقب، ولقنت انبان م شلحشيار يحض
ش لحشير اتأثيت تحو هذة وشات فارتص رفيتصدة ويدشخصية جص يتقمد ق، وهراربأسوح يبر وثريثو
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سكر في الدم ق البالجوع نتيجة تمدد المعدة واحترايشعر دق، ولمسافةن وامزلز اعلى تمييدرة لقد ايفقو
 ء.لبكاالى إه رتأثدة فعه شدتد قد وشء ألغناواويكون تأثره بالموسيقى 

ع تسان وا  لعيانية رقب لتهادم وا  لط اضغوط هبض ولنباعة رسدةيازلى ش إلحشياي طتعاؤدي كما ي
عقلية سيئة ، يةدجس، صحيةر ثاآيلة فله رة طويه لفتطما تعاوازن، ألتدم اعء ويـــللقل لميواقتها دح
 1لنفسي.ن( امادإلد )اإلعتياالى ؤدي إيث حيرة. ضاو

ؤدي ين، ولحقأو اي طلتعاايقة ب طره فهي مختلفة حسرثاآما ش، ألخشخات انبان م ون آلفيار يحض
س لى نفل إليصت عارلجالى مضاعفة م إلجسج ايحتال، ولتحماعلى درة لقدة ايازلى ظم إلمنتاي طلتعاا
ور هدتتدة وحام الن آحاجاته يعاني مع مة إلشبازلالالكمية اعلى ل يحصم لن،وا  ذا مزلر النتيجة عبا

رة كذالف اتضعولشهية ل اتقت ولعضالر اتضمد قدر، ولمخاعلى د إلعتمادة ايازيجيا مع دره تصحت
 د.لكبافي ت باطراضدث إتحو

ض بيوق أمسحن كاييولكدرة والمخدة المااقه على وي أوراتحتذي لاكا ولكت انبان م نكاييولكار يحض
ن كها بيرفد تها عنورابلذوب ت، وئحة لهاراال ّر ومذاق مذات قيقة المعة دته ورابلل، ولشكاثلجي 

لنفسي على د االعتما، وايةطلمخااألنسجة د وامالمسته للجلد ضعيا عنومرا يدتخك لب ذيسب، وألصابعا
كما ط لنشاافي دة يدجدة يادث زتحث حين كاييولكدام استخءة إساإألساسي في ر العنصو اهر لعقاا

لشخصية م اشبيه بإنفصادة يدشن هادلى حالة ر إالمل ايصد ق، وسةوهلم، وللجسم تهيج عادث يح
 2سة.وهلم وهاوبة باوينيا( مصحرفزو)شي

                                                           

  ر.مصرة،لقاه،ايعوزلتر واللنشء،قبا،دار لعقليةوالنفسية راض األمم اعل 2001)ن)حمارلد اعبد سيد محم.1
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ه على رتأثيدة لشظرا نء، ولنسان ابيرة عادلوامي راإلجوافع دلمنوك السلن اكاييولكن امات إدمضاعفان مو
ته دراقر يدكما يبالغ في تقم هاوأوحسية وسمعية وية ربصوس يه بهالطمتعاب لعصبي يصاز الجهاا
 لمجتمع.د امية ضراجإعماال ب أتكريرا يطلحقيقة مما يجعله خا

لشمالي ن اليمافي زرع كما ي، يقيارفإته في رشجو تنمويضا أقه أورافي درة لمخدة المان اتكم، تلقاات نبا
، كافية لمضغهات ميا على كمياوي يطلمتعال ايحصت أن لقاالنفسي على د اإلعتماب الطيوبي ولجنوا
 ل.للعمرا قيامه مبكر خؤما ي، يةولحياه وافي قوط هبولتهيج رق واباألن مدلمب ايصيو هو

 معط إلختالن اتحسيرة، وثرلثط والنشاوابالخفة ور لشعالى ت القااي طتعاؤدي يو

قة دفي حدد بتمن مدلمب ايصاولنفسي د اإلعتمارة ائدايه في طمتعال خدي يطلتعارار ابإستمء، وقادألصا
لتناسلي ز الجهاف الى ضعؤدي إكما يم عاطلشهية للد افقداع ولصب والقلت انبضاطراب ضن وا  لعيا
 1ور.كذلل

 لتخلیقیة:درات المخا

، مةومنر عقاقيل تشم، ولمصنع منهاأو امشتقاتها أو بيعية درة طمخواد من ال تصنع مر هي عقاقيو
 سة.ولهلر اعقاقي، وئةدمهر عقاقي، وةطمنشر عقاقيو

 ن:عيولى نم إتنقس، ومةولمنت المسكنادآت أو المهاعليها ق لطيو مة:ولمنر العقاقیا

ر باورال، وكلدرات هيدات، يومرولباية منها: وكيميات كبارهي مو ك :یورتوبرلباض احمت مشتقا -أ
  1903.م عاذ منرق ألج العالت مدستخد. وألهيآ
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ت باويها لنطامتعرض تعس، ولتنفز اكرامولمخية رة القشف اائن وظمط تها ألنها تثبطورلخء باطألانتبه وأ
 1لمفاجئة.ت اإلصابة بالتشنجاأو اكي رلحزان اإلتدم اعذ ولشاوك السلن ام

على ،وإلنتباهز واكيرلتاعلى درة لقف افتضعر لخمل المخ مثف اائوظعلى ت ماولمنر اثؤبصفة عامة تو
ور لشعور، واألماعلى م لحكواب اصل ختالوا  لسمع ر واإلبصااعلى ر ثؤتءة وبكفات كبارلمدة اقيا
وط هبن ولنسياب اكما تسب، لعصبيج الهيا، وانيدوالعوك اللسلؤدي ية تودألاه ذهن ومزلرور اعة مربس
 لمخ.ف اائوظ

عنها ل تقث حيك يورتوبرلبااعة ولمجمل يدكبءت جار هي عقاقيو ك:یورتولبابر اغیت مشقا -ب
ه ذهن مو ،لشخصيةطراب اإلضت اعلى حاالر يقصدر، وجي عليها ناولويزلفيد اإلعتماطر اخوفاعلية 

 ـس.كـدرلمانب اكرم-زون اـفينور كلدي  –ون لـيربل ميثي –ول نـبنتيل ية: ميثيدوألا

ج بيا في عالل طتستعمو تباآلنفيتامينارف تع، ولعصبيز اة للجهاطمنشر هي عقاقيو ة:طمنشر عقاقی
ن وا  مفيتاميآستعماال إها ركثن أموم،ولناغبة في رلدان الى فقؤدي إتوزن، ولدة اياوزلعصبي ر اإلنهياا

ل على شكون يكذي لن اميتامفيتامين( ويدريكسري )دلتجااسمه ن وا  يكسامفيتامين(وديدر)بتري لتجااسمه 
 ال.ومفعوى قر أألخين، واحقول محلراص أو قأ

اقة طلدل امعن مد يزتس، ولحء اعضاأفي ر تأثم، ولجسط انشان مد يزتت اطلمنشن اعامة فإورة بص
ث حيط نشذي لو العضل اعمدل فيها معل يقرة لتنبيه تتبعها فترات افتن مرة فتل كم، ولجسافها ريصلتي ا

 اقة.ن طه مدما فقد يستعي

يها صحيا طعلى متعا طورةخل هي تشكوبية طلراض امها لألغظمعدم يستخر هي عقاقي ئة:ــدمهر اقیــعق
 1ب.بيطلر امدون أبت مدستخإذا أنفسيا و
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عا: وها شيركثوأمها داستخوء إسدى مر يدتقد أو يدتحب يصعق ولقلن امل لإلقالء باطألايصفها دة عاو
 ث :حين موم لمنن اعدئ لمهف ايختلوم ويرللبيا –وم لفاليا –ون لميلتا

 ت.ماولمنامنه في ف ضعت أئادلمهافي وي لعضد اإلعتماا
 س.لنعاداث احق دون إلقلل ايزتوم ولنب اتسبت ئادلمها
 ت.ماولمنن امطر خل قت أئادلمها

ها طرخن أمو طورة،لخن اجة عالية مدرهي على ، ويثادحت صنّعر هي عقاقيو ة :ـــسولهلر اعقاقی
ص نقق، وقلدة ويدسمعية شوية رسة بصويه هلطلمتعار لعقادث ايحن، ولمسكاليدة اماو (L.S.D)ر عقا
 ؤديتن، ولمكان وامازلحسي للدراك اإلافي 

 .رآلخرد فن جاته مدرتف نفسيا تختلدا عتماإيه طلمتعاب يسبعقلية كما ت باطراضإلى إعاته رج

 لمصنعة:درات المخا 3-4

ن يرولهن وافيرولمامنها ون وآلفيت ابمشتقات فرعش، ولخشخات انبارة عصان مت صنّعدرات هي مخ
 ن.بيودالكوا

ض راألغامها في ظمعل خدلتي ت اياولقلاشبه ن موع ن 35ود جت وثبون لكيميائي لآلفيل ابالتحليو
ن لتسكيدم لمستخن اينيودلك، واحيةرالجت العملياافي م وأللافي معالجة دم يستخذي لن افيــروكالم، بيةطلا
 1ت.لعضالاتشنج ج لعالن يرلبابافيم، واأللائة دتهل ولسعاا

 رة:ایــــطلمتت ایباذلما4-4 
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، 1973م عان مادلمسببة لإلواد المالعالمية مع الصحة اجتها هيئة أدرلتي واد المن اعة موهي مجم
واد لماه ذهد جوتن ، ويرلبتا -نثيليور إيكلرالتا –ن يولولقل : امثرة ايطمائية متوم على فحوي هي تحتو

 1.فيظلتنل ائواسولبقع ت ايالزمر، وافظألء االطلة زالمستعملة إلوادالمافي 

وا  نفسية ل مشاكن يعاني مو فهم ثن موكليهما درات أو لمخر أو الخماى طما يتعادة عاق مستنشلإن ا
ت حاالم هرسن أبير ينتشويه سيئة دلواعالقته بدو تبولنفسه ر إلحتقاراث واإلكتدم ابعر يشعوجتماعية 

 م.ئرالجر والخمن اماإد

 نلكليتيد أو الكبأو امخ لف اتل –لمفاجئة ة افاولواد: الماه ذهدام ستخت إمضاعفام هن أم

 ر.إلنتحاا –رات لسياوادث احف ولعنم ائراج –

ه ذهر ما تنتشدة عاولجسمي د اإلعتمادون النفسي د اإلعتمارة اايطلمتت ايباذلماعلى ن مادإلب ايسبو
 2ة.بالغطورة خذات فهي ك لذلن هقيراملل وافاطألن ابيواد لما

 

  

 العالم والجزائر:ـ واقع اإلدمان على المخدرات في 5

                                                           

وم بية للعلرلعاسي بالجامعة وم دراي،دراتللمخن يطلمتعاا داثية لألحرألسالتنشئة ط انماأوان: خلة بعنداسنة( مدون اني)بطلقحوس ااحطبيع ر.1
 ية.ودلسعا بيةرلعالمملكة ض،ايارل،األمنيةا

 ت.يولك،افةرلمعم اعال،ب ط،عالجهوه راهظمن مادإلا 1982)رداش)مدلدل اعا2.

وم بية للعلرلعاسي بالجامعة وم دراي،دراتللمخن يطلمتعاا داثية لألحرألسالتنشئة ط انماأوان: خلة بعنداسنة( مدون اني)بطلقحوس ااحطبيع ر1.
 ية.ودلسعا بيةرلعالمملكة ض،ايارل،األمنيةا

 2007 .ل يرفأ 08مانها درات وا  دلمخاني لمكافحة وطلوان ايدلور امنش 2.
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 ـ إدمان المخدرات في العالم:5

لتي بلغها حاليا ت اياولمستر أن اعتباإعلى م لعارأي الذا اكولمختصة ط اساوألل اخع داجماك إهنا
لصحة اقبه على واعل تشكذي لن امادفاإلت. قعاولتاجميع ت فاقدرات للمخروع مشر لغيل اإلستعماا
 دان.ية للبلدإلقتصاواإلجتماعية التنمية م اماأعائقا فعليا ن ية للسكادلجسوالعقلية ا

دد عل أن لمثال انا مثال على سبيدجولن مادإلرة ااهم ظلة تحجيولعالمية لمحات اجعنا لإلحصائياو رفل
ن لسكاانسبة ن م 4.7 %أو  3%أي نسمة ون ملي 185لي وابحدر يقم لعالافي درات لمخامستهلكي 

 2سنة. 64- 15ن ما بيم هرعماراوح أتتن يذلا

ـ ستهالكا بر إألكثدة المال ايمثذي لدي الهنب اللقندارة لصد افنجت اطلمتعادرة المخواد المواع انن أما عأ
 08ـ بزي كسيتاوألدة اما، ونسمةون ملي 30ـ بت آلمفيتاميناوع انن مت اطلمنشاتليها ، نسمةون ملي 150
ت، ناولآلفيك مستهلون ملي 15ـن، وكاييولكدة اماص شخـون ملي 13لي وحاول يتنا، ونسمةـن ماليي
 كيبية(.رلتت اناوآلفيون واآلفين وافيورلمن وايروله)ا

لمسببة واد المر اكثر أتعتبت ناوآلفيوم أن المعلن امية فإنه مولعمابالصحة س لمساوص اما بخصأ
 نيا.قياأوفي  47%وبا أوروفي  61%وسيا آفي  67%بنسبة م لعالافي ل للمشاك

ب لقندة امات لزايقيا فالرفإما في أيكية رألمرة القال الى في كاموألاتبة رلمن اكاييولكدة امال تحتو
 (65%).ن منيدلمل اقبن مج لعالب الطئيسي في رلب السباهي دي لهنا

 05بة رافقم، لعالافي دا لسيداء اية لإلصابة بؤدلمرة المباشب األسبام اهن أيضا مدرات ألمخر اتعتب
 1 درات.لمخراء اجن مم لعالافي داء لذا ابهوا صيبص أشخــن ماليي

                                                           

 2007 .ل يرفأ 08مانها درات وا  دلمخاني لمكافحة وطلوان ايدلور امنش1.

 ر.ئزالج، ا2007)ل)يرف، امانهادرات وا  دلمخاني لمكافحة وطلوان ايدلاه دع،أليدولالمجتمع درات والمخاول: حر يرتق 2.
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لي دولد الصعياعلى رات شؤلمن افتبيدرات لعالمي للمخج اإلنتااناحية ن ما مر أإلنتشااناحية ن كله مذا ه
عالمية وق سر كبألشمالية ايكا رمل أتمثوم، ويد ما بعويزداد يك نفاما دي لهنب القنج اتانأن إيضا أ

غلبية ألمنتجة. بينما تنتج دان البلم اهن أمواي( غرلباوامبيا ولوبية )خاصة كولجناتها رجار تعتبب، وللقن
ن موزة لمحجت الكمياا نم 80%بة رافقدا، لنوهولبانيا أسها رأعلى ب ولقنايقية رإلفوابية وروألدان البلا
ذا ينتج هث بحيرب لمغاها درمصون يكم، لعالاله في وق سر كبل ألتي تمثابا أوروفي ب" لقنانتج "را
  2طن. 7400ـ لعالمي بج اإلنتادر ايقن في حيب، لقنانتج ن رامطن  3000رألخيا

مسألة ر فهي تعتب، جهةن مر لمتحضم العالت اقأرّ ها رنتشاإعة رسدرات ولمخافة أن آلى رة إإلشادر اتج
ر في كثيرا كبيزا عجد لتي تشهرى اخأجهة ن لنامية مدول ابالنسبة للطورة لخابالغة وية وحير كثأ
رار على غ،لنفسي خاصة ل التكفل واخدلتل اسائث وحين مأو قائية ولأو اقابية رلواء اسدة ألصعا
 لتالي.ر اصــلعناضعها في ول ولتي سنتناــر وائزالجا

 ــــــر:ئزالجافي درات لمخان ماإد 2-5

ثها دلتي تحرار األضن األك ل، ذنيوطلد الصعياعلى ت في حاجة إلثباوم ليدرات المخطر امخاد تعم ل
 معضلة حقيقية.ل تشكت صبحب ألشباابصفة خاصة فئة ن ولسكاط اساأوفي 

مي رتت ما سياسات دواتبعإسنة  30م هرعماوز أسكانها ال تجان م 70%ــــون بكز لتي تتمير ائزالجوا
زة كير ريعتبذي لب الشبااة على ظلمحافدف ابهدرات للمخروع لمشر اغير إلتجان اقاية مولالى إ
ت تكبة تحرلمت المخالفام وائرالجن اها سلسلة مريرلمكافحة في تقاامصالح ر هظتد، وبالل كل مستقبو

رور لموادث احرض ولعك اهتد ولمتعمرح اجلرب والضواقة رساسا بالسر أألمق ايتعلدرات، ولمخر اتأثي
 1الته.ومحاذا كر وإلنتحات احاالو

                                                           

  رئزالجن، اتلمسادرات، لمخول اسي حوم دراي، ـرئزالجافي درات لمخرة ااهظلحالي لاضع ولاوان: خلة بعندام 2006)لقاسمي)اعيسى 1.
 .ر.ئزالج،ا2008)سنة)درلصا،امانهادرات وا  دلمخاني لمكافحة وطلوان ايدلاه دع،أدراتلمخن اقاية موجيهي للولتاني وطلطط المخاول :حر يرتق2.
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ل سجول ألذار اإلنن ابأر كيذلتاينبغي ، نادعليها في بالن مادإلدرات والمخرة ااهظضعية ول ولكي نتنا
م مهظمعب، ويرلتهذا افي هن يورطلمب اغلف أقيوتب، ولقنن امن ناأط 03ز مع حج 1975في سنة 

 ب.ألجانن ام

 2500لي واحف قيوتب ولقنانتج ن رامن نين طمر كثز أحجر ثإ 1989جه سنة د ولثاني فقذار انإلاما أ
نتج رابم قارألاه ذهق تتعلرى وخد أثابتا سنة بعطورا تظ صبحنا نالحأيخ رلتاذا اهذ من، ولسنةطول ا

 2ط.فقب لقنا

ول لميابيعة طيا في ذرال جوتحت شكلد ق 1992سنة ر أن هظيرة فولمتت اإلحصائياراءة اقل خالن م
ه ذهدت تأكد قب، ولقنانتج ن رامن ناأط 07رب ما يقاز حجل بفعدرات بالمخرة بالتجاق لمتعلم العاا
هامة ت كميان من، وكاييولكن وايرولهن امرة قليلة لكنها معبت كمياز لالحقة بحجوات السنافي ول لميا
 1لعقلية.رات اثؤلمن ام

لتي ، واياوسنوزة لمحجدرات المخت الكميادا يزامتطورا تك هناأن لماضية اية رلعشت احصائياإضح وتو
نا ط 6،322وزات لمحجابلغة د فق، لةداولمتدرات المخاكمية ن مرا صغيزءا جوى لحقيقة سافي ل ال تشك

وات لسنل اه خالزحجم بالنسبة لما تم لهاد ايزالتم اقرلذا اهم جريتو 2002سنة ب لقنانتج ن رام
 لماضية.ا

نية وقانوبصفة وردة مستت كبارمل يوبتحت لحاالب اغلأفي ر ألمق العقلية فيتعلرات اثؤللمما بالنسبة أ
 كمات. يبينازيازودلبنابصفة خاصة ، وجلهان أموردت ستراض أُ ألغن اع

، باو أوروها نحريدلتصر ئزالجران واهونئ والى مإجهة ن بية مرلغاقة طلمنن امواردة لدرات المخاجه وت
وادي لاينة دبصفة خاصة موقلة وربرورا م، بهاوجنر وئزالجرق اقعة شوالدان البلو انحرى خأجهة ن مو

                                                           

  ر.ئزالجن، اتلمسادرات، لمخول اسي حوم دراي، ـرئزالجافي درات لمخرة ااهظلحالي لاضع ولاوان: خلة بعندام 2006)لقاسمي)اعيسى 1.
 –مانها درات وا  دلمخاني لمكافحة وطلوان ايدلن اعدر لصاا –مكافحتها درات ولمخن اقاية موني للوطلاجيهي ولتـطط المخور امنش2.
 04).،07،06،05ص
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ط. سوألرق الشواليبيا بإتجاه درات بالمخر إلّتجال افي مجام هارق طرق لى مفتول إلتحدد التي هي بصا
بي رلمهدة يدعت شبكاد جوابتز تتميد إذ كيأبية ولجندود الحن ابية فإرلغدود الحن اآلتي مالى إباإلضافة 

  نا.دبالن مر يعبذي لب القنانتج رابر إلّتجاالى إباإلضافة درات لمخا

هنة ال رالاة حلرلمافي ر ئزالجأن انفسها هي رض لتي تفائيسية رلاة ظلمالحن ابأروج لخن ايمكرا خيأ
ل أن نسجر اطإلذا افي هور وللعبل مفضء اـفضل سعة لكنها تشكواال مستهلكا بصفة ومنتجا دا بلر تعتب

رى خدان أفي بلك جهة لإلستهالومت كانرة ألخيوات السنل انا خالدفي بالوزة لمحجت الكميان ام %90
 2ط.سوألرق الشوايقيا رفوا  با ن أوروم

نها وك، خاصةن هقيرالمالفئة ت يادتحل محليا ما يشكدرات لمخارة اهر ظنتشام وا  حجدرك هنا نن مو
 1دود.بحرف تـلتي ال تعاة ـآلفاه ذلهل لسهل والمفضدف الها

سنة ن لى موألر اشهر ألعشالحصيلة ت إلحصائيار الحصل اال على سبيل لمثال انا على سبيذخو ألـف
لعائلية الحالة ت اكانث حي، 10199بلغ ن منيدكمج للعالن بيدلمنتص األشخادد اعظ أن نالح 2014

 225ك لذك، و8139دد بعزاب لعء اجان في حي 1835م هددبلغ عن يذلن واجيزولمتن ابيراوح تتم له
لفئة  766ل في مقاب 9433ـبور كذلاألغلبية لفئة ت افكانس لجناناحية ن مامرى، أخت أكحاالت صنف

 2ث.لإلنا 07.51%ل مقابور كذلل 92.49%بنسبة ث أي إلناا

أن يضا ظ أنالحث حيج لعالل اجن أمن بيدللمنتري لعمدى المو الحصيلة هاه ذفي هظر لنت اما يلف
منا دم 3728م هددعن كاد فق 16-25ن ية ما بيرلعمالفئة اما أسنة.  15ـن سوزوا يتجام لم منه 451

                                                           

ني وطلدرك العامة للاية ريدلمامع ق بالتنسي، (2007)نة:ـسدرلصا،امانهادرات وا  دلمخاني لمكافحة وطلوان ايدلت ااطحصيلة نشا:ـن عر يرتق.1 
 ر.ئزالج،ا
ني وطلدرك العامة للاية ريدلمامع ق بالتنسي،(2014) نة:ـسدرلصا،امانهادرات وا  دلمخاني لمكافحة وطلوان ايدلت ااطنشا: حصيلةـن عر يرتق2.
 ر.ئزالج،ا
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 ،38.07%بنسبة أي منا دم 3883ـ سنة ب 26 -35ن ما بيدة لممتاية رلعمالغلبة لفئة ت اكانن في حي
ال درات لمخن امارة إداهك أن ظللشدع لنا بما ال ين يبيذا هل سنة. ك 35ن مر ألكثاللفئة  2137را خيأ

 ددة.ية محرفئة عمن أو معيسجنن فها بيداستهافي ز تيم
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 ـــل:صـــلفاة ــالصـخ

ل يستفحوم يد ما بعويلتي ت واالــلمشكطر اخن أمدرات لمخن امارة إداهول أن ظلقايمكننا ق مما سب
ب ساليواد وألمر لمستموع التنالى إباإلضافة ك لذمنة كدلمالفئة ن السطرد لمض االنخفااها مع طرخ
 ي.طلتعاا

واء سر لعقااي طتعارار ية لتكرلقهت اعازلنن امــرة جة كبيدربم كي يتسوسلط نمو ينا هرأكما ن مادفاإل
ر ألمدر،المخر أو العقاامع رد لفل اتفاعن ج مية تنتوعضوحالة نفسية ك لذكو هوصناعي أم بيعي ط
ر غيورة بصن يرآلخن اعزال النعوائية طواتسامها باالنن وا  مدلمافي شخصية دل ينتج عنه تبذي لا

دم تخرى خء أحيات إع عالقاطقولنفسي ق القلن اتية فضال عذالور األماضح في والل اإلهما، وايةدعا
 ن.مادإلا

شخصية ن القا مطنإا ـية لهؤدلمل اموالعامتشابكة ب وألسباة اددمتعدة ومعقرة اهظلاه ذهد ما تعوعم
ي طلتعااية ذه في تغـط ودوربالمحيرورا مدرة لمخاصها واخة واطلمتعادة الماوع الى نإنفسه ن مدلما
ضا عامة راعأيسنى م لك لذمع ن لكر كبيل بشكوع تتنن مادإلراض اعأن أا. كما ـالحقت النتكاساوا

لى إباإلضافة ر كبيل بشكن مدلمانتاجية إجع راتز وكيرلتاعلى درة لقم ادعوتقلبه زاج ولمطراب اكاض
 دة.يدلشاحساسيته 

ية ( ولعضالصحية ) رار العالئقية كاألضوالشخصية ب انوالجس اتمت مضاعفارار وضن أمادلإلرا خيأ
دل معع تفاد ارلمجتمعي فنجوالعالئقي اما على ألخ. ...إلجنسية ت افاراالنحر واالنتحاب انسع تفاار
 إلنتاجية.اقلة وإلتكالية والسلبية رور والموادث احدرة، ولمخدة المار افيوترض قة بغرلساخاصة م ئرالجا
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 تمهيد: 

تعتبر الدراسة التطبيقية مرحلة أساسية في كل بحث باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي بفضلها يستطيع 
 الباحث إما إثبات أو نفي الفرضيات التي قد صاغها في بداية البحث. 

كما تعتبر طريقة جيدة يستطيع الباحث من خاللها إثبات و الوثوق في إمكانياته و مهاراته في الميدان و 
 تقال من النظري إلى التجريبي و التطبيقي. االن
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  الهدف من البحث:-1

الوسيطي  كزج الكفالة النفسية المتبعة في المر تهدف دراستنا و بشكل عام في معرفة مدى فعالية برنام
تحسين و الحد من سلوكا ته السلبية و المدمن من التغيير من أنماط شخصية المراهق  لعالج اإلدمان

نظرته للمستقبل خاصة و تعتبر مرحلة المراهقة من أهم و اخطر المراحل التي يجتازها الفرد و ما 
 و تحدث تحوال عميقا في حياته.  ييصاحبها من توترات تؤثر في كيانه النفس

و بصفة كبيرة معرفة دور  التكفل النفسي اإلدمان و كذلك محاولة معرفة السبب الذي يؤدي به إلى 
حتى يكون المراهق المدمن تبع من خالل األخصائي النفسي و الفريق المؤسساتي في إعادة تأهيل الم

 فرد فعال في المجتمع . 
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 تعريف الدراسة اإلستطالعية:ــ 2

الدراسات االستطالعية وهي مجموعة من الدراسات التي يتم استخدامها في المراحل األولى من أي بحث 
الباحث، وتعد الدراسات االستطالعية بمثابة اللبنة األولى التي ترتكز عليها الدراسات علمي يقوم به 

الميدانية، وتمهد الدراسات االستطالعية للبحث العلمي، كما أنها تعرف بالظروف التي سيجري فيها 
 .البحث العلمي

يميزها عن الدراسات وتعمل الدراسات االستطالعية على حل مشكلة غير محددة المعالم، وهذا ما 
الوصفية التي تعمل على جمع بيانات عن ظاهرة تغلب عليها سمة التحديد في حال تمت مقارنتها مع 
الدراسات االستطالعية، وهذا ما يميزها عن الدراسات التشخيصية والتي تعمل على جمع بيانات ظاهرة 

 محددة بشكل دقيق.

اسة الكشفية، أو التمهيدية أو الصياغية أو التمهيدية أو كما يطلق على الدراسة االستطالعية اسم الدر 
الكشفية، وتعد الخطوة األولى في سلسلة البحث االجتماعي، ويتوقف العمل في مراحل البحث األخرى 
 التي تأتي بعد مرحلة الدراسة االستطالعية على البداية الصحيحة والمالئمة التي تخطوها هذه الدراسة.

دراسات االستطالعية على اكتشاف األفكار الجديدة واالستبصارات المتباينة التي تساعد ويتم التركيز في ال
 الباحث لكي يفهم مشكلة الدراسة.

ويلجأ الباحث إلى الدراسات االستطالعية عندما يكون الموضوع الذي يدرسه موضوعا نادرا، وال يكون 
فية له، ولهذا فإن الدراسة االستطالعية تفيد لديه معلومات وبيانات تساعده على القيام بإجراء دراسة وص

 في زيادة معرفته ألفته لموضوع بحثه العلمي، وذلك حتى يتسنى له الدراسة بشكل أعمق.
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 ــ مكان الدراسة3

 المركز الوسيطي لعالج االدمان:1ــ3

للنساء، مخزن يحتوي المركز على الطابق األرضي فقط فيه على اليمين مكتب األمانة العامة مرحاض 
 خاص بالمركز، مكتب الطبيب العام باإلضافة إلى مكتب طبيب األمراض العقلية .

أما على اليسار فنجد مكتب النفساني العيادي المناوب وكتب رئيس المصلحة وفي الوسط مكتب التوجيه 
 و االستقبال 

 العنصر البشري:ــــ 

كاتنات، حارسان،  3أخصائيين نفسانيين،  5ام، يعمل في المركز طبيب األمراض العقلية، الطبيب الع
 عاملة نظافة ورئيس المصلحة.

 حاالت التي يستقبلها المركز:  

 حاالت المخدرات بأنواعها ــ 

 (Psychotropes)ــ األقراص المهلوسة   

 ــ الكيف  

 (Le taba)ــ التبغ   

    (Alcool)ــ الكحول 

 حاالت اإلدمان من غير المخدر :ــ 

 مثل اإلدمان على األنترنت 
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 الخدمات التي يعتمدها المركز: 2ــ3

 ــ الفحص الطبي عند الطبيب العام  

 ــ الفحص الطبي عند الطبيب األخصائي 

 ــ تقييم االستشارة النفسية 

  ــ تقييم العالج النفسي

 الدخول لالستشفاء : 4ـــ3

 يختلف من حالة إلى أخرى فنجد الدخول:

 الة في حد ذاتها وذلك يكون نادراــ من طرف الح

 ــ من طرف الوالدين أو األقارب 

 ــ من طرف المشرفين على دار العجزة )إدارية(

 ــ من طرف جهات حكومية وقانونية كمصالح الشرطة الحماية المدنية أو عن طريق المحاكم ........إلخ.

 مستشفى األمراض العقلية وهرانــ أما المجرمون الذين يأتون من السجن يتم تحويلهم إلى 

 عينة الدراسة : -4

 اختيار الحاالت كان من طرف األخصائي النفسي بالمركز و هم حالتين تتراوح أعمارهم بين 

 سنة ومن جنس ذكر. 18و  14
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 منهج الدراسة :  -5

هو الطريقة أو الوسيلة التي يضعها الباحث  بهدف الوصول إلى الحقيقة والتي من  المنهج العيادي:1ـــ5
خاللها يتسنى له الكشف عن المظاهر المراد دراستها، وقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج العيادي وهو 

بالرجوع إلى المنهج الذي يستخدم في العيادات النفسية لشخصية والعالج، ألن تفسير أي مظهر سلوكي يكون 
الشخصية ككل و إلى كافة االستجابات التي تصدر عن الشخص ألن المنهج اإلكلينيكي يدرس كحالة واحدة 
ووحدة كلية، كما أنه يعتمد على وسائل البحث العلمية المتمثلة في المقابلة العيادية والمالحظة واالختبارات 

 االسقاطية.   

 أدوات الدراسة : 5-2

ذه الدراسة استعملت األدوات التالية: المقابلة العيادية ،المالحظة العيادية   و اختبار إجراء البحث في ه
 و مقياس نمط الشخصية الهادف ألبتر   APTERالروشاخ.

و هي عبارة عن تقنية من تقنيات الفحص العيادي و هي عبارة عن عالقة اتصالية المقابلة العيادية :-5-3
تفاعلية هادفة بين األخصائي النفساني و المفحوص على أساس تبادل لفظي و تقة فهي تكون على شكل 

 حوار أساسها اإلصغاء،هدفها جمع المعلومات من اجل حل المشكلة و هي أنواع: 

هنا يترك األخصائي النفساني المفحوص ان يعبر بكل حرية عما بداخله دون : المقابلة الغير موجهةـــ 
 توجيهه او مقاطعته و هنا يجب على األخصائي القيام بما يلي: 

 تحسيس المفحوص بأنه موجود معه.  -

 تشجيعه بمختلف اإليماءات.  -

 احترام األخصائي لفترات الصمت.  -

و بعد ذلك يقوم األخصائي من تحليل ما جاء في خطاب المفحوص انطالقا من المحتوى الظاهري الذي 
 يسمح بإعطاء التشخيص النفسي و ذلك بتفسير كل ما قاله المفحوص في محتوى اجتماعي و ثقافي. 
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ال يجب أن  و هنا يعتمد األخصائي على دليل المقابلة،تكوين األخصائي أسئلةالمقابلة نصف موجهة: ــ 
 يطرحها بشكل منظم أو متسلسل بل يطرح كل سؤال في وقته. 

تتمثل في االستبيانات أو االستمارات التي تتضمن مجموعة من األسئلة المكتوبة يقدمها المقابلة الموجهة:
 المفحوص ليجيب عليها. 

 المالحظة العيادية : -5-4

لميدان و هي تشمل كل ما يمكن مالحظته عن الحالة هي وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو البيانات من ا
شكليا و فعليا اي كل ما يقوله و ما ال يقوله كالصمت و حتى بعض الدالالت الفيزيولوجية و تعرف 

المالحظة بأنها منهجية مقصودة توجه االنتباه و الحواس و العقل إلى طائفة خاصة من الظواهر النفسية 
روابط و هي تقوم أساسا على تحديد الخصائص الظاهرية ووصف مجموع إلدراك ما فيها من عالقات و 

 االستجابات السلوكية و تتطلب التركيز و االنتباه.و هي أنواع: 

وهي مالحظة موجهة يهدف منها متابعة أحداث معينة أو التركيز على أبعاد محددة المالحظة العلمية: ـــ 
 دون غيرها. 

  معينة. حظة ال تسير بالصدفة و إنما يتبع المالحظ فيها إجراءاتوهي مال المالحظة المقننة:ـــ 
 و هي مالحظة تسجل فيها المعلومات بطريقة منظمة.المالحظة الهادفة:ـــ 

 : APTERمقياس نمط الشخصية الهادف ألبتر  -5-5

 Telic Dominance Scale  (TDS) أوال: مقياس نمط الشخصية الهادف- 

صمم وطور مقياس نمط الشخصية الهادف المهيمن باللغة االنجليزية من طرف آبتر ،روشتون، راي 
، ثم من طرف كوك، جاركوفيتش، 1978سنة  (Apter, Rushto, Ray, Murgatroyd)وموغاتروايد 

، ترجم إلى اللغة الفرنسية من 1994سنة  (Cook, Gerkovich, O’Connell, Keele)أوكونال وكيل 
 لونييس، برنوسي وبرانديباس طرف 
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  (Loonis, Bernoussi, Brandibas) سنة 2005

 بناء المقياس:  -5-6

فقرة، وبعد مراجعتها من طرف خمسة 95بني المقياس في البداية بعدد من البنود بلغت في مجموعات 
فقرة منها للكشف على نمط الشخصية الهادف المهيمن، كل فقرة تتطلب من  69محكمين ثبت صدق 

الفحوص االختيار أحدى إجابتين متعاكستين في القياس من أمكانية إختيار العبارة المحادية (ال أدري) 
التي يطلب من المفحوص محاولة تجنبها قدر اإلمكان في إختياراته، كل فقرة من فقرات المقياس هي 

                                                               باط نظري ببعد من األبعاد الثالثة التي صادق عليها المحكمين هذه األبعاد هي:  على أرت
  Serious mindedness (S.M)الجدي: الفكرــــ 

ساسي تحصيل هدف معين تقيس فقراته تكرارات أين يرى الشخص نفسه يقوم بأفعال ما بصورة واعية هدفها األ
 مهم رغم هذه األفعال على غرار  تمارين أخرى يقتصر القيام بها من أجل االستمتاع. 

     Planning orientations (P.O) :اتجاه التخطيطـــ 

تقيس فقراته تكرارات أين يرى الشخص نفسه متعمق في تمارين تحتاج إلى تنظيم وتوجيهه نحو المستقبل 
                                                        على غرار تمارين تلقائية موجهة إلى هنا وهناك. 

  : -Arousal avoidance (A.A) تجنب التنشيطـــ 

تقيس فقراته تكرارات أين يرى الشخص نفسه مقبل على أداء تمارين يتوقع منها التقليل من النشاط على 
 غرار تمارين أخرى يتوقع فيه رففعه. 

كلما أن هذه األبعاد لها عالقة وارتباط فيما بينها، حيث أن بعدي الجدية والتخطيط يصبان مباشرة في 
اب النشاط أقل ارتباطا، حيث وجد أحيانا المستويات العالية من اتجاه النمط الهادف، في حين أن اجتن
 النشاط عي لصالح النمط الهادف. 
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عند الفرز والتفريغ لإلجابات صححت في اتجاه النمط الهادف، حيث نقط اختيار النمط الهادف بالقيمة 
عد، وبعدها جمعت (وجمعت نقاط كل ب5.5( واإلجابة "ال أدري بالقيمة" )5(، والنمط غير الهادف )1)

إلى بعضها البعض لتعطي النتيجة الكلية التي تمثل مؤشر النمط الهادف للعينة، كلما كانت النتيجة أكبر 
 كان النمط الهادف هو الغالب المهيمن على النمط غير الهادف والعكس. 

 ثبات المقياس:  -5-7

اسة قام بها مورغاتروايد طورت النسخة األصلية لمقياس نمط الشخصية الهادف المهيمن في در 
(Murgatroyd)   فرد، فكان توزيع األبعاد الثالثة عاديا،  119إذ طبق المقياس على عينة قوامها

والتناسق فيما داال إحصائيا، ووجد أن االرتباطات الضعيفة كانت البعد اجتناب النشاط، مع ذلك كانت 
عامل ألفا لكرومنباخ، كانت هذه المعامالت ، وتم التحقق من ثبات المقياس باستعمال م5.35أكبر من 

قفرة نظرا لغموض بعضها أو عدم  69فقرة من أصل  14، وإنطالقا من هذه حذفت 5.6كلها أكبر من 
فقرة لكل  بعد من األبعاد الثالثة  14قدراتها على التمييز، وألسباب تتعلق بالتحليل األخصائي تم اختيار 

فقرة وهي المترجمة من اللغة االنجليزية إلى اللغة الفرنسية  42مما نتجت عنه الصورة النهائية للمقياس ب
 (.57حق رقم )الواردة في البحث الحالي بالمل

  

 الرقم  الفقرة األصلية   الفقرة المعدلة   السبب 

ألن عينة الدراسة من فئة 
 المتمدرسين وليس الموظفين 

أدرس للحصول على نتائج -أ
 جيدة. 

 استمتع في دراستي -ب

أشتغل من اجل الحصول -أ
 على الترقية. 

أشتغل من أجل االستماع -ب
 بفعل شيء ما. 

  

 56 
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كون السيارة ال تناسب 
المستوى االقتصادي وحتى 

الثقافي الجزائري لتلميذ التعليم 
 الثانوي 

 15  أشتري سيارة فخمة -ب أشتري حاسوب آخر طراز. -ب

كون أفراد عينة البحث هم في 
 األصل تالميذ وليس موظفين 

 أومهنيين. 

 أبقال في نفس الفوج. -أ

 أغير عادة الفوج. -ب

 أبقى في نفس المهنة. -أ

 أغير عادة المهنة. -ب

 11 

كون التلميذ في مرحلة 
 التمدرس. 

 13  أذهب إلى اجتماع. -ب أتابع محاضرة. -ب

ألن التلميذ في هذه المرحلة 
ليس بيده القرار ولكن له 

 رغبات. 

أفضل أن أقيم مدة طويلة في -أ
 نفس المكان. 

 أفضل غالبا تغيير إقامتي. -ب

 أقيم مدة في نفس المكان. -أ

 أغير غالبا إقامتي. -ب

 21 

ألن تسلق الجبال كرياضة  
أو كهواية غير مناسب لبيئتنا 

 ،ولثقافة التلميذ. 

 أسبح ألنقد شخصا. -أ

 أسبح من أجل االستماع -ب

 أتسلق جبال إلنقاذ شخص. -أ

 أتسلق جبال لالستمتاع. -ب

 28 

 35  أقوم بأشياء خطيرة. -أ أخاطر. -أ للتقليل من تأويل البند. 

ألن السفر والعمل ال يناسبان 
 التلميذ 

 في هذه المرحلة العمرية. 

 كثير التنقل في مدينتي. -أ

أبقى في نفس المكان أو -ب
 الجهة 

 من الحي. 

 كثير السفر في عملي. -أ

 أعمل في مكتب أو ورشة. -ب

 45 
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 ترجمة المقياس:  -5-8

بطريقة كالسيكية   (TDS)ترجم المقياس منن اللغة اإلنجليزية إلى اللغة الفرنسية مع المحافظة على رمزه 
من طرف من طرف مترجم مزدوج اللغة ثم إعادة الترجمة إلى اللغة االنجليزية من طرف مترجم آخر 

(Anglophone)  وقورنت الترجمة بالنسخة األصلية ، 

بعض التعديالت الطفيفة على المقياس المترجم حسب الخصائص الثقافية  باللغة االنجليزية، فأدرجت
للمجتمع الفرنسي، مع االحتفاظ بصيغة التعليمية الواردة في المقياس األصلي والمترجمة، كذلك كيفية 

 الفرز والتصحيح. 

يزان وعرضت ترجم المقياس إلى اللغة العربية  من طرف باحثان بقسم علم النفس بالملحقة الجامعية بغل
لمراجعة تكافؤ بين ( اللغة فرنسية/عربية)النسختين األصلية والمترجمة على أستاذ ماجستير مزدوج 

اللغتين، كما أدخلت لعض التعديالت اللغوية على عدد من البنود المترجمة نظرا لخصوصية عينة 
على أساتذة بقسم علم النفس البحث، وأعيد عرض الفقرات الكلية للمقياس لما فيها المعدلة قبل اإلجراء 

وبالملحقة الجامعية بوالية غليزان، فاستقرت نسبة مواءمة  –مستغانم  –بجماعة عبد الحميد بن باديس 
% بين األستاذة المحكمين، من بعض التصويبات في صياغة 81فقرات المقياس المترجم عند نسبة 

 بعض العبارات كما هو  موضح في الجدول أدناه:  

 قرات المعدلة في مقياس نمط الشخصية الهادف المترجم إلى العربية. يوضح الف

باللغة الفرنسي  (TDS)الموزع على بعد النشاط في النسخة األصلية للمقياس  (18a)فيما يخص البند 
أي وزع على بعد  (18b)وبعد التدقيق في المعنى وعرضه على األساتذة المحكمين، عدل توزيعه إلى 

 إجتناب النشاط. 
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كما قام الباحث في الدراسة الحالية بإعادة عرض المقياس بصيغتيه األصلية والمترجمة على أستاذ اللغة 
الفرنسية، فكانت صيغته النهائية والتي استعملها الباحث في الدراسة الحالية دون إجراء أي تعديل عليها 

 (. 58الواردة في البحث في الملحق رقم )

 المعدل:  (TDS)مقياس نمط الشخصية الهادف اآلبتر -5-9

صمم هذا المقياس من طرف العالم آبتر ترجم إلى اللغة الفرنسية ثم إلى اللغة العربية الذي يقيس نمط 
 شخصية التلميذ والمقسم إلى جزأين هما:  

 الجزء األول: يتضمن المعلومات الشخصية عن التلميذ منها:  

 اء الفحص الذي يبين مدة إجراء الدراسة. التاريخ: تاريخ إجر -

 المؤسسة: إسم المؤسسة التي يدرس بها التلميذ حاليا لتحديد اإلطار المكاني للدراسة. -

الجنس: جنس التلميذ الذي يمثل اإلطار الجوهري الذي يقوم عليه المتغير المستقل لنمط الشخصية قيد -
 الدراسة. 

التلميذ حضريا كان أو ريفيا والذي يمثل اإلطار الجوهري الثاني الذي مكان اإلقامة: تحديد محيط إقامة -
 يقوم عليه المتغير المستقل للدراسة. 

الشعبة: تخصص دراسة التلميذ األكاديمية الحالية من إحدى اإلختيارات التالية علوم تجريبية أو تقني -
الدراسة األساسية في هذا البحث  رياضي أو أدب زفلسفة والذي يمثل اإلطار الثانوي الذي تقوم عليه

 وبعدها تعليمية المقياس وطريقة اإلجابة على فقراته بتحديد اختيار واحد كل فقرة. 

فقرة بثالث اختيارات يكون  42الجزء الثاني: يتضمن مجموعة  عبارات المقياس التي في مجموعها 
االختيار الثالث في كل مرة اإلجابة ال أدري التي يطلب من التلميذ محاولة استعمالها أقل ما يمكن ألنها 
ال تعبر عن أي نمط هادف/غير هادف، ويتم تقدير كل فقرة من فقرات المقياس على سلم ثالثي الفئات 

 أ، ب، ج.  جابة عن كل فقرة بأحد االختياراتحيث تقع اإل
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ثم تجمع الدرجات المحصل عليها التلميذ في المقياس بالطريقة التي ستوضح الحقا، يتراوح مدى الدرجة 
درجة  لكل بعد،  14و  55الكلية التي يتحصل عليها التلميذ عند إجابته على كل فقرات المقياس ما بين 

التلميذ إلى نمط الشخصية الهادف، والدرجة إذ نعبر الدرجة العالية القريبة من القيمة العليا عن انتماء 
المنخفضة التي تقترب من الدرجة الدنيا تعبر عن انتماء التلميذ إلى النمط غير الهادف بدرجات متفاوتة 

 بالنسبة لبعدي الجدية والتخطيط، عكس ذلك بالنسبة لبعد تجنب النشاط. 

 عاد هي:  وعليه فمقياس نمط الشخصية الهادف مصمم يتكون من ثالثة أب

فقرة مرقمة ومتبوعة باالختيار الذي يقيم وفقه البعد  14يضم هو اآلخر  : )Le Sérieux(*بعد الجدية 
 29 )ب(،28)ب(،24)ب(،23)ب(،22)ب(،17)ب(،16)ب(،14)ب(،13لكل فقرة منه على التوالي: 

 إذا أجاب على )أ(، ويتم تقدير إجابات التلميذ على النحو التالي مثال39)ب(،38)ب(،33)أ(،31)ب(،
(فال )أبإختيار اإلجابة )ب(تحسب له عالمة واحدة، وإذا كان اختياره في نفس الفقرة هو  13الفقرة رقم 

تحسب له عالمة هذه الفقرة في مجموع العالمات المحصل عليها في هذا البعد، وإذا كانت أجابته على 
له عالمة، وإذا كانت إجابته االختيار  (ال تحسب)بباختيار اإلجابة  17بأختيار رقم  17الفقرة رقم 

)أ(تحسب له عالمة واحدة في المجموع النهائي لهذا البعد، معناه للحصول على تقديرات بعد التخطيط 
 مثال تجمع فقط تقديرات االختيارات التي تلي أرقام الفقرات كما هو مبين الترتيب التسلسلي السابق. 

 فقرة مرقمة ومتبوعة االختيار الذي يقيم  14يضم :  (La planification)*بعد التخطيط 

 26،أ()25،ب()25،أ()15،أ()8،()أ7(، )أ6،(ب)4،()أ2(،أ)، 1وفقه البعد لكل فقرة منه على التوالي:
، ويتم تقدير إجابة التلميذ في هذا البعد بنفس الطريقة الواردة في بعد أ()42،()أ41،()ب32،()ب27،أ()

 الجدية. 

فقرة مرقمة متبوعة  14يضم كذلك  :(L’évitement de l’activation)*بعد تجنب النشاط 
، ب()3باالختيار الذي يقيم وفقه البعد لكل فقرة منه على التوالي: 
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، ب()45،أ()36،أ()35،ب()34،ب()35،أ()21،أ()19ب(،) 18،ب()15أ(،)12أ(،)11أ(،)9ب(،)5
 د بنفس الطريقة الواردة في بعد الجدية. ويتم تقدير إجابات التلميذ في هذا البع

اختبار الرورشاخ من أشهر االختبارات والتقنيات اإلسقاطية، صمم من طرف  اختبار الرورشاخ : -11
بغرض دراسة الشخصية واستقصاء عالمها الداخلي على  1925الطبيب السويسري هيرمان رورشاخ سنة 

 أساس عملية اإلسقاط. 

ومصطلح اإلسقاط حسب مدرسة التحليل النفسي هو العملية التي يقوم الفرد من خاللها بالطرح من 
 ذاته:الخصائص، الرغبات،المشاعر، واألهداف ليلحقها بفرد أو موضوع آخر. 

يعتبر ميكانيزم اإلسقاط أساس كل تقنية اسقاطية الذي يعتبر انعكاس لما يحمله الشخص بداخله من 
شخصيته ،فاإلنتاج االسقاطي يسمح لنا بفهم نوعية عالقة الفرد مع الواقع،كما يدلنا سمات وخصائص 

على إمكانية هذا األخير في إدماج واقعه النفسي ضمن نظامه الفكري ،حيث يجد هذا األخير نفسه أمام 
 ضغوط داخلية وخارجية  ،فيبين لنا كيف يواجه عالمه الداخلي ومحيطه الخارجي. 

يتكون اختبار الرورشاخ من عشر بطاقات تحتوي كل منها على دة اختبار الروشاخ: وصف ماـ 1ــ11
بقعة مشابهة لبقعة الحبر المتناظرة الجانبين تقريبا تتكون خمس منها من اللونين األسود والرمادي على 

نفس درجات مختلفة من التظليل والتالزم تعرف بالبطاقات اللونية ، في حين تتكون الخمس األخرى من 
اللونين باإلضافة إلى األلوان األخرى وذلك أيضا على درجات متفاوتة ومختلفة من التظليل والتالزم 

  .وتعرف بالبطاقات اللونية
تثير في الفرد كل لوحة من اللوحات تصورات ، ذكريات،هوامات ، وما تحويه من صدى انفعالي 

قعي المقبول، فهو يقوم باعتماده على العمل ووجداني، حيث يتوجب على الفرد صياغتها في قالبها الوا
الدفاعي لألنا بعملية انتقائية للمحتوى الكالمي ولما سوف يسقطه ،إذ يحاول من خالل إثارة الوضعية 
الغامضة للوحات أن يخضع مادته الداخلية الخامة للتحويل عن طريق عملية اإلسقاط بحيث تصبح 

  .مفهومة
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ل بقع الحبر توضيح المعالم الدقيقة للفرد وعليه فان اختبار الرورشاخ يحاول اختبار الرورشاخ من خال
 يساعد على تحديد طبيعة ومستوى بعض الجوانب الشخصية وتشمل الجوانب التالية : 

  :الجوانب المعرفية والعقلية-1 -11-1

 (هل هي عالية، أم متوسطة، أم ضعيفة، أم متذبذبة ): مستوى القدرة العقلية وفاعليته/1

هل هو منطقي أو غير منطقي، منهجي اوغير منهجي، استداللي أم ): أسلوب المعالجة نمط/2
  (استقرائي

هل يميل المفحوص إلى مالحظة العموميات أم إلى مالحظة الجزئيات هل يركز على ): قوة المالحظة/3
  (الجزئيات الصغيرة وغير المألوفة أم انه يركز على الجزئيات الشائع اختيارها

  (هل هو قادر، هل هو ابتكاري، هل هو خيالي أم واقعي) أصالة التفكير: /4

  (هل هو منتج أم ال): اإلنتاجية/5

هل اهتماماته متسعة ام ضيقة هل هي ثرية ام سطحية هل هي في مجال مدى اتساع االهتمامات :/6
 واحد ام في في عدة مجاالت هل له اهتمامات تعكس اختيار انفعالي 

 لجوانب الوجدانية واالنفعالية: ا -11-1-2

 هل تتسم ردود أفعال المفحوص االنفعالية بالتلقائية االكتئابية ):النغمة االنفعالية العامة/1

  (،القلق،االنسحابية ،العدوانية ...الخ
 )هل هي ايجابية أم سلبية(المشاعر نحو الذات:/2

  (انسحابي في عالقاته االجتماعيةهل هو ايجابي أم سلبي أم )التجاوب مع الناس:/3

هل يتسم بالمواجهة أم انه سريع االنهيار في مواجهة المواقف ) االستجابة للضغوط االنفعالية:/4
  (الضاغطة
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ما مدى قدرة المفحوص على ضبط نزاعاته ودوافعه و ما مدى قدرته على )ضبط النزاعات االنفعالية: /5
   (تاجيل االشباع

 لية األنا: جوانب فاع--11-1-3

مامدى قدرة الفرد على اختبار الواقع ،وما مدى وضوح مدركاته وما مدى تقديره لذاته وثقته ) :قوة األنا /1
  (بها

ما طبيعة وما جوانب الصراعات التي يعاني منها الفرد هل هي صراعات جنسية، أم )مجاالت الصراع /2
  (لبي أم بمفهوم وتأكيد الذات ...الخصراعات مرتبطة بالسلطة، أم االعتمادية والتواكل الس

   التي ينتهجها المفحوص كبت انكار(ما الدفاعات )اآلليات الدفاعية /3

 تطبيق االختبار: -11-2

 يمر اختبار الرورشاخ بثالث مراحل: 

بإخبار :وخالله نقوم بتقديم تعليمة االختبار وعلى ماذا ينص تطبيقه ،حيث نقوم أوال: التمرير التلقائي 
المفحوص بان االختبار يحتوي على مجموعة من اللوحات المختلفة تحتوي على بقع حبر ونعلمه أيضا 

الى 1بأنه ال توجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئة، ثم نبدأ بتقديم اللوحات وهي مرتبة من واحد إلى عشرة(
اإلجابة عنها بحيث نقوم بتسجيل  )، وعند تقديم اللوحة األولى نخبره بان يعيد اللوحة عند االنتهاء من15

كل االستجابات التي يبديها المفحوص وتسجيل زمن الكمون وزمن اإلجابة التي يستغرقها إذا كان 
 المفحوص يبدي استجابات نمطية فعلى الفاحص التدخل و إعادة التعليمة . 

 والتعليمة بعد ترجمتها إلى اللغة العربية هي على النحو التالي: 
 «  توجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئةالت قولي واش راك تشوف على اللوحة،يلك لوحات وأن رايح نور»
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وفقا لشروط وتعليمات االختبار يتم إعادة تطبيقه وهذا من اجل تحديد مكان أو ثانيا:مرحلة التحقيق :
 مضافة  مواضع اإلجابات من حيث الشكل واللون و الجانب المركز علية وتسجيل االستجابات  إن كانت 

في هذه المرحلة وهي األخيرة نطلب من المفحوص أن يختار ثالثا: مرحلة االختيار االيجابي والسلبي :
 لوحتين نالوا إعجابه ولوحتين لم يعجبانه.  

قمنا باختيار اختبار الرورشاخ كونه األداة والتقنية المناسبة في التعرف على ديناميكية الشخصية وأبعادها 
المختلفة، وهو باء مكانه أن يعطينا صورة على التنظيم العقلي والنفسي للفرد ،كما بإمكانه أن يساعدنا في 

 إنتاجه االسقاطي.   التعرف على نوعية األغلفة النفسية والجسدية للمبحوث من خالل

 كيفية تحليل نتائج اختبار الرورشاخ:  -11-3

إن اختيار الوسائل النفسية بغرض بحث فرضيات البحث يبدو مهما، حيث يسمح للباحث بالوقوف على 
النقاط األساسية التي سوف تساعده على تحليل النتائج بصورة مثمرة. وبناءا على هذا استخدمنا شبكة 

رورشاخ التي تهتم بالميكانيزمات الدفاعية ونوعية العالقة بالموضوع، ، حيث يتم تحليل تحليل اختبار ال
شبكة اختبار الرورشاخ في ظل هذه المعطيات كما يلي بناء المخطط النفسي: تعتمد هذه المرحلة على 

 بناء المخطط النفسي.  
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 Lepsychogramme موضح كمایلي(:(

دات.   أنماط اإلدراك.   الخالصة.    المحتويات.   المحدَّ
 R= 

 R.compl= 

 Refus= 

 T.total= 

 Tp/R= 

 T.d’appr= 

 TRI= 

 FC=  RC% 
 Ban= 

 F% 

 F% élarg= 

 F+% 

 F+% élarg 

 A%= 

 H%= 

 G=  D/G= 
 G/D= 

 GbI= 

 G% 

 D= 

 D/D= 

 D% 

 Dd= 

 Dd% 

 DbI= 

 DdbI=  DbI% 

 F+= 

 F-= 

 F+-= 

 S.de F= 

 K= 

 Kan= 

 Kob= 

 Kp= 

 S.de K= 

 C= 

 CF= 

 FC= 

 FC’= 

 S.de C= 

 Nc= 

 E=  EF= 

 A= 

 Ad= 

 (A)= 

 H= 

 Hd= 

 (H)= 

 Scène= 

 Frag= 

 Elém= 

 Bot= 

 Pays= 

 Géo= 

 Anat= 

 Sg=  Sex= 
 Obj= 

 Art= 
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 FE= 

 S.de E=  
Clob= 

Symb/sign= 

  

   ClobF= 

 Fclob= 

 

 مؤشر حاجز/اختراق: 
  +Choixلوحات مفضلة:  

                 Choix- لوحات منبوذة: 
يستخرج هذا المخطط من خالل تنقيط البروتوكول الذي يحتوي على استجابات المبحوث على لوحات 

"ع.سي موسي، الرائز، ثم يتم استخراج النسب المعيارية ومقارنتها مع المعايير التي اقترحها الباحثان 
الذي تم طبعه  (علم النفس المرضي التحليلي واالسقاطيم.بن خليفة" في الجزء األّول من كتابهما حول )

، والتي كانت أنسب في بحثنا نظرا ألنها تخص المجتمع الجزائري. ومن هذا المنطلق،  2119سنة 
سنشرح كيفية تحليل هذا المخطط بالنسبة للحالة المدروسة في بحثنا وذلك اعتمادا على طريقة "ك. 

" في الجزء األول ع.سي موسي، م.بن خليفةكما يوردها الباحثان " (1998، 1987، 1983)شابير" 
 Le)تابهما السابق الذكر، والتي تتناول بطريقة جيدة دراسة المخطط النفسي من ك

psychogrammeمن) 

أجل استخالص السياقات الدفاعية التي يتبعها المبحوث في التعامل مع الوضعيات المبهمة والصراعات 
مثل األولى في التي تثيرها البقع، إذ تعالج معطيات بروتوكول الرورشاخ حسب "شابير" من زاويتين: تت

تحليل المعطيات العامة الكمية والكيفية الواردة في المخطط النفسي، أما الثانية فتقوم على اقتراح تفسير 
لكيفية وكمية عوامل اإلجابات الموزعة على البروتوكول من زاويتين كذلك: السياقات العقلية أو المعرفية، 

 ت. والديناميكية الصراعية أو طريقة معالجة الصراعا
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 تحليل المعطيات الكّمية:  -11-3-1

وهي تخص الملمح العام الذي يمكن استخراجه من المخطط النفسي، وذلك من حيث حجم اإلنتاج والوقت 
المستغرق وكيفية توزيعه على اللوحات، وكذا اإلجابات اإلضافية وحاالت الرفض لبعض اللوحات إن 

ّور لطريقةمباشرة المفحوص للوضعية االسقاطية وجدت؛ تعين هذه المعطيات األولية على أخذ تص
واستثمارها، وهي مدرجة عادة في خانة خالصةالمعطيات. تشمل هذه الخالصة أيضا صيغ ونسب 

العوامل األساسية التي يقوم عليها التحلياللمعياري في االختبار. وتشمل المعطيات الكمية أيضا العوامل 
ط اإلجابات وهي: أنماط اإلدراك والمحّددات والمحتويات كما هي األساسية الثالث التي يقومعليها تنقي

 مبيّنة فيالمخطط النفسي السابق، حيث يتم تحليلها كما يلي: 

تساعد بتوزيعها التكراري على معرفة طريقة التناول  :(modes d’appréhensionأنماط اإلدراك )/1
أو الجزئية  (G)المفضلة للمفحوص من حيث غلبة أحد األنماط أو اآلخر من اإلجابات الشاملة 

(Dd,D)  من البقعة، أو الجزئية البيضاء بإدخال الفراغات بين البقع 

 (Ddbl,Dbl). شكلي (وتمكن هذه األنماط باإلضافة إلى نسبة المحّدد الF+%,F% من معرفة مدى (
 قدرة المفحوص الفكرية على التالؤم واالنسجام مع الواقع الخارجي وكفاءته في التنظيم الدفاعي اتجاهه. 

تسمح بمختلف أنواعها بمعرفة التناوب بين االعتراف بالواقع اإلدراكي  :(déterminantsالمحّددات )/2
عدد اإلجابات المألوفة  منبهاته المعروفة والمشتركة من خالل االندماج في +F)إجابات )الملموس 

(Ban) وبين التعبير عن العالم النفسي الداخلي من خالل فسح المجال للمحّركات الديناميكية اإلسقاطية ،
، (Clob,E,Cواالنطباعات الحّسية العاطفية واالنفعالية ) (Kp,Kob,Kan,K,F-قليل من إجابات )

مع الصيغة الثانوية أو اإلضافية  (Type de Résonance Intimeويعتبر نمط الصدى الحميم )
(Formule secondaire ou Complémentaire)  مؤشران عن نمط ذلك التناوب واالعتدال أو عدم

 االستقرار في ديناميكية الصراع النفسي.
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فهي بمختلف أصنافها وأجناسها المستحضرة تدّل على خيال الشخص من : (contenusالمحتويات )/3
حيث ثرائه أو فقره، ومن حيث مدى تكيّفه أيضا مع المنبّهات اإلدراكية الواقعية االجتماعية. وتعتبر 

نوعين أساسين يجب ظهورهما في أي بروتوكول وبنسبة كافية  (Hواإلنسانية ) (Aالمحتويات الحيوانية )
« المحتويات الخصوصية»ضمن ما سمته  (1983للحكم على أدنى تكيّف للشخص، وتُدرجهما "شابير" )

(contenus spécifiques) ولعّل هذا ما يفّسر اقتصار حساب النسب المئوية عليهما في المخطط ،
من المحتويات على مدى قدرة الفكر أو الخيال على تمثُّل واحتواء  النفسي. كما تخبراألصناف األخرى 

أكبرقدر من المنبّهات البيئية الطبيعية التي يعيش فيها الشخص، وذلك دليل على الثراء الهواميكما أشرنا 
وكفاءته في استيعاب المنبهات وتقبل المواضيع، لكن ذلك مرهون بطريقة توظيفهافي البروتوكول من 

التصّورات الرمزية التي تجمع بين المحتوى الظاهريللصورة المدركة وصداها الهوامي الرمزي  حيث سمك
الباطني. تراعى هنا أيضا قدرة الشخص على الجمع بين القدرات اإلدراكية الواقعية التي تتطلّب رؤية 

محتوياتها الالشعورية حسنة للصورة (نوعيا وإحصائيا) وبين القدرة النكوصية التي تحرر السياقات األولية و 
، حيث ترتب (C.CHABERT, 1983: 201)في مختلف أصناف الصور الرمزية الممررة للمعنى 

" بيزمانالمحتويات غالبا على الشكل الوارد في جدول المخطط النفسي، وذلك على غرار ما قامت به "
للتنقيط إلى عزل بعض  في دليلها لتنقيط األشكال في الرورشاخ، وتميل التناوالت الحديثة (1966)

المحتويات غير الواردة في الجدول مثل: هيكل، أحشاء، راديو وغيرها التي كانت مدرجة في اإلجابات 
، أو بعض المحتويات الغذائية التي كانت مدرجة في اإلجابات المتعلقة باألشياء (Anatالتشريحية )

(Obj) بقيمة كبيرة يستدعي عزله وتفسيره ، ومهما يكن فإن تكرار صنف من المحتويات بحّد ذاته
 (Sexe,Anat,Sang) .بالمقارنة مع المحتويات األخرى 

 التحليل الكيفي: -11-3-2

يشمل القسم األول منه تحليل السياقات العقلية ويقوم على التفسير والتحليل الدقيق لمختلف العوامل 
المذكورة آنفا، وذلك بدراسة ارتباطاتها الديناميكية وتوزيعها أو تتابعها في البروتوكول كما هو الشأن 
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لواحدة، وكذا نوعية ارتباطها على اللوحات وفي اللوحة ا (G,D,Dd,Dblبالنسبة لتوزيع أنماط اإلدراك )
 خاصة  (F,FC,CF,FE,EF,K,kبالمحّددات )

واإلجابات  (%Aبالنسبة للشكل الذي يعتمد عليه، إلى جانب أنماط اإلدراك ونسبة اإلجابات الحيوانية )
 في استخراج نوعية السياقات الدفاعية العقلية والمعرفية في تناول الواقع والمواضيع.  (Banالمألوفة )

أما القسم الثاني من التحليل فيشمل دراسة الدينامية الصراعية التي تتجّسد في مركبات نمط الصدى   
، وكذا  (xK/xC) وتكافئها مع مجموع اإلجابات اللونية( K)الحميم المتمثلة في الحركات اإلنسانية 

وال  (xK/xEتظليلية )مركبات الصيغة الثانوية المتمثلة في العالقة بين الحركات الصغرىواإلجابات ال
نكتفي هنا بالتأكيد على نمط تلك المعادالت من اإلنطوائيةأو االنبساطية أو مختلف األنواع التي 
استخلصها رورشاخ، بل يجب كذلك تحليل نوعيةالحركات اإلنسانية ووظائفها وانتشارها في سياق 

حركات األشياء والحركات الجزئية). البروتوكول، وكذلك الشأن بالنسبةللحركات الصغرى (أي الحيوانية و 
وظهورها أو ال في البقع وفي المحتويات المناسبة  (Eوالتظليلية ) (Cكما تدرس نوعية اإلجابات اللونية )

التي تدعم تحليل نوعية اإلجابات اللونية.  (%RCلها ،يضاف إليها في ذلك نسبة االستجابات اللونية )
حتويات في ارتباطها بتلك الدينامية الصراعية من حيث إثرائها يتم كل ذلك طبعا بمراعاة نوعية الم

للتخفيف من الصراعات وتوزيعها على أكبر قدر من الصور المحتواة لتلك الصراعات، أو بالعكس من 
تقليص تلك الصراعات وكفها بتحديدها في نوع ضيق وقليل من المحتويات تفتقر إلى الصدى الهوامي 

 والرمزي. 
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 خالصة الفصل:  ـــ 12

الدراسة التطبيقية لها دور أساسي في كل بحث فبواسطتها يتمكن الباحث في إثبات أو نفي ما صاغه في 
 بداية البحث. 

 كما أنها طريقة جيدة يتعرف بها على إمكانياته في الجانب الميداني أو التطبيقي.   
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 سالفصل الساد                                               

 تحليل النتائج ومناقشة الفرضيات                           
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 عرض النتائج و مناقشة الفرضيات: 

  :عرض الحاالت:الحالة األولى-1

    :جدول سير المقابالت  

 

 المقابلة رقم  تاريخها  مدتها  هدفها 

 1  2020/01/07  د 45 التعرف على الحالة  و كسب ثقتها 

 2 2020/01/14  د 60 التعرف على مشكلة الحالة 

 3 2020/01/28  د 60 دراسة  تاريخ الحالة  

 4 2020/02/04  د 45 استكمال  دراسة تاريخ الحالة 

استكمال دراسة الحالة   وتطبيق مقياس 
 الشخصية ألبتر 

 5 2020/02/11  د 60

 6  2020/02/18  د 60 شرح و تطبيق اختبار الروشاخ 

التحدث مع األخصائي النفسي حول سلوك 
 الحالة داخل المركز  

 7  2020/02/20  د 30
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 البيانات االولية: 

 ع االسم: 

 ب اللقب: 

 مستغانم  04/02/2002تاريخ و مكان االزدياد: 

  سنة 18السن: 

  ذكرالجنس: 

  السنة الثالثة متوسط.المستوى الدراسي: 

  متوسط .المستوى المعيشي: 

  مطلقين .الحالة المدنية للوالدین: 

  5عدد اإلخوة: 

  متوسط .الترتيب بين اإلخوة: 

 . الحبوب المهلوسةوالحشيش والتدخين:االدمان نوع

 السيميائية العامة للحالة: 

 طويل القامة،متوسط البنية،عيناه خضروتان،ابيض البشرة ذو شعر اشقر.  البنة المورفولوجية للحالة:-1
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في اغلب المقابالت يضحك و لكن وراءها يخفي الكثير من االلم و يظهر  المالمح و اإليحاءات:-2
 عليه نوع من الحزن و الكابة و الندم لم ارتكبه و كان كل يوم يستقبلني بوجه بشوش و ابتسامة. 

 م بمظهره و مالبسه نظيفة و مرتبة و أنيقة. مهت اللباس:ـ 3

الحظت عليه الهدوء حتى طريقة مشيه هادئة و يتكلم بصوت مرتفع لكن من خالل النشاط الحركي:ـ 4
المقابالت التي أجريتها معه كان معظم الوقت يتكلم و يحرك رجليه و يلمس األشياء التي كانت فوق 

 المكتب و هذا في اغلب المقابالت . 
لم أجد أي صعوبة في االتصال مع الحالة و كان سهال معه إذ كان لديه استعداد كبير التصال: ا-5

للتعبير فقال لي انه يريد التفريغ فتقبل فكرة إجراء المقابالت بسهولة،و كان لديه قابلية للكالم،و كان لديه 
يبته عندما تركته في نصف استعداد للحديث عن أموره الشخصية و العائلية و عن األلم الذي أحدثته حب

 الطريق فهو يريد الحديث للتخفيف عن نفسه. 

 النشاط العقلي:  -6

 سليمة و يتكلم بصورة عادية و طبيعية. أ/ اللغة: 

أن جل تفكيره كان يدور حول أمه و خروجه من المركز و مباشرة العمل لتكرار  ب/ محتوى التفكير :
 عملية الحرقة ليصل إلى  أوروبا هذه هي أمنيته ألنه في نظره هكذا يضمن مستقبله. 

 يبدو ذكاءه العام عادي فهو يفهم األمور و يستطيع حل المشاكل التي يواجهها . ج/القدرات العقلية: 

و اإلحداث التي مر بها في حياته،سريع الفهم قدراته العقلية متوسطة يظهر ذلك من  يتذكر كل األمور
خالل نتائج تحصيله الدراسي كان كل محتوى حديثه عن أموره الشخصية و حياته خاصة المشكلة الخيرة 

 التي مر بها. 
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 التاريخ النفسي واالجتماعي للحالة:  -2

سنة  13وسط عائلي مفكك انفصل أوليائه عندما كان في سنة  سنة وينتمي إلى 18يبلغ ع.ب من العمر 
وأعاد والده الزواج وهو اآلن يعيش متنقل بين منزل والدته ومنزل والده فالمستوى المعيشي للعائلة متوسط 
يعتمد على نفقة الوالد الذي يشتغل إمام ، كما يعتمد على مداخيله وإخواته األكبر سنا من خالل عملهم 

 اليومي. 

لكن الوقت الكبير كان  يقضيه األب أكثر لكن من قسوة زوجة األب معه ومع أخواته لم  يتحمل ذلك 
هي مهنية وأنا راني قاعدة هنا نغسلكم ا خاصة وأنها كانت تحرش أبونا علينا وكانت تقولي "مكم ر 

ي الشارع بسببها ونطيبلكم" وكل يوم كان أبي يستمع إليها ويقولي "أخرج علي" ال أتحمل هذا كنت أنام ف
ووجدت مهرب من الضغوط التي كنت ، لتخفيف من من الضغوط التي كانت عليالتعاطي حتى قررت 

 اعانيها بالتعاطي.

فالحالة رسب في دراسته في السنة الثالثة متوسط وكان سبب توقفه عن الدراسة وضعية العائلية بعد 
يجد األجواء المساعدة على اتمام دراسته رغم  م يستطيع أنالزواج، ول االنفصال وليائه وإعادة والده

امتالكه لقدرات تحصيلية جيدة وبعد توقفه عن الدراسة اهتم بالعمل في ورشات البناء حيث تنقل إلى 
العمل في عدة واليات، اكتسب من خالل ذلك معارف وربط عالقات اجتماعية مع أشخاص يكبرونه سنا 

م والده بأنه عند والدته وأحيانا هك انفصال أوليائه حيث كان يو حيث قام بتضمن سلوكاتهم مستغال في ذل
 م والدته بأنه عند والده. هيو 

على أنه كان في كثير من المرات يحاول مغادرة التراب الوطني ألنه بذلك ينتهي من قساوة زوجة أبي 
 والظروف السيئة التي أنا فيها.
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 العالقات االجتماعية مع الحالة:  

عالقتي مع أبي عالقة جيدة فهة مثل صديقي وهو يحبني كثيرا لكن مع دخول تلك  األب:عالقته مع 
المرأة في حياتنا تغير كل شيء وأصبح يوبغي ويستمع إلى زوجته وبالرغم من هذا فهو دائم الزيارة لي في 

 المركز. 

وأنا أحبها كثيرا فهي كل جيدة فهي دائمة الزيارة لي فعالقتي معها تمتاز بالحب والحنان  عالقته مع أمه:
 شيء بالنسبة له. 

 عالقة حسنة  وخاصة إخوته األكبر منه الذين يلبون له كل ما يحتاج إليه.  عالقته باإلخوة:

 عالقة حسنة مع أصدقائه وذلك نظرا لقظائه معظم وقته معهم.  عالقته االجتماعية:
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   ع.ب(عرض بروتوكول الروشاخ للحالة )

 سنة               المستوى التعليمي: السنة الثالثة متوسط   18الجنس: ذكر                       السن: 

عوامل  المحتويات  الشائعات 
 محددة 

زمن  االستجابة  التحقيق   موقع 
 الرجع 

رقم  الوضعية  الزمن 
 البطاقة 

 Ban  NOT 

  

 Hd 

 Hd 

  

 A 

 EF 

  

 FE 

 F+ 

  

 F- 

 D 

  

 D 

 DbL 

  

 Dd 

كل الجزء األوسط مع الجزء الرمادي 
  D1الفاتح في الجزء األسفل 

  D6الجزء األوسط العلوي 

الجزء األوسط السفلي بدون التظليل 
  D4الرمادي 

  d6الجزء االمتدادي السفلي 

 غيام 

 واحد مخرج يديه 

 عينين تاع بنادم 

 عصفور 

 > V     54:76"  د 51:15
>       

 I 

 Ban 

   

 A 

 Ad 

 Ad 

 F+ 

 FC  
FE 

 G 

 D 

 D 

 كل اللوحة  

  D1جزء األحمر السفلي 

  D3الجزء األسود الجانبي 

 فراشة  

 عينيها 

 جناحها 

 "35:14  "17:55  V      II 
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   Ad 

 Ad 

 FE 

 F- 

 D 

 D 

  D5الجزء الجانبي السفلي األسود 

  D4الجزء األوسط السفلي األسود 

 صرصور 

 دبابة  

 "26:55  "15:39    III 

 Ban  A 

 Ad 

 Kan 

 FE 

 G 

 Dd 

 كل اللوحة  

  d4الجزء األوسط في أدنى البقعة

 خفاش يطير 

 عينيه 

 "39:69  "32:17   < >  
V   

 IV 

 
  Ad  FE  Dd  الجزء الجانبي السفلي باللون الرمادي

  D3الفاتح 
     جنحيه 

 Ban  A 

 Ad 

 Ad 

 Ad 

 Kan 

 FE 

 FE 

 FE 

 G 

 D 

 D 

 D 

 كل اللوحة 

  d3أعلى الجزء الوسط 

  D1الجزء الجانبي 

  d1أدنى الجزء األوسط 

 عصفور يطير 

 عينين  

 جناحيه 

 كعالة 

 "39:69  "33:61    V 
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   A 

 Ad 

 Anat 

 Ad 

 Ad 

 F- 

 FE 

 F+ 

 FE 

 FE 

 G 

 D 

 D 

 D 

 D 

 كل اللوحة 

  d1أعلى الجزء العلوي 

  D5الجزء العمودي األوسط بكامله 

 الجزء األسود الجانبي 

  d2االمتداد السفلي 

 حوت  

 كعالة  

 سرسور الظهر 

 يديها 

 وجهها  

 "34:89  "15.21    VI 

   Bot 

 Hd 

 Ad 

 FC 

 F+ 

 F+ 

 G 

 D 

 D 

 كل اللوحة 

 الجزء العلوي 

 الجزء السفلي كامال 

 شجرة 

 راس تع بنادم 

 راس كلب 

 >  د 51:11 د 52:51
>  

    

  

 VII 

   A 

 Anat 

 Kan 

 F- 

 D 

 D 

  D1الجزء القرنفلي 

 الجزء السفلي البرتقالي 

 نمر طالع 

 رئة 

 VIII    42:45"  د 51:35

   A 

 Ad 

 FC 

 FC 

 G 

 Dbl 

 كل اللوحة 

  D2الجزء البرتقالي 

 أرنب  

 ودنيه 

 IX    36:59"  د 51:15
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 choc  A 

  

 A 

 Kan 

  

 F+ 

 G 

  

 D 

 كل اللوحة 

  

  

 قرودة في حركة 

 مسلمين مكتفين 

 عقرب 

 X    42:39"  د 51:11

  

 مرحلة االختيار االيجابي و السلبي: 

 البطاقة الثامنة الوان شابين و مين فيها النمور -االختيار االيجابي:-

 البطاقة العاشرة الوان جميلة عندما تبقى تراهم -

 البطاقة التاسعة وجه فيه حيوان لكن ليس جميل و االلوان ليسوا جميلين  و كذلك وجه البطاقة. -االختيار السلبي:-

  البطاقة الثامنة غير مفهومة و ما تبانش غاية و فيها االسود كل خطرة و كيوالت تبالي مرة ذبانة و مرة امرأة.-
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 حساب نتائج االختبار الروشاخ:  

R= 31 

G% = GX100

R
 = 7X100

31
 = 22.58% 

D%= DX100

R
 = 17X100

31
 = 12.83% 

Dd%= DdX100

𝑅
 = 4X100

31
 = 12.90%        

 F= F+ + F-+ F+- = 8+4+0=12         

 F%= (F+ + F− + F+ ) x 100

R
 = 12X100

31
 = 38.71%   

 F+ % = 1/2  F+−x 100

𝐅
 = 12X100

31
 = 66.66%       

Fـ% = F1+ـ

2
 F+X 100 

F
 = 4+0X100

12
 = 33.33% 

A% = AXAD

R
 x 100 9+15

3
 x100 = 77.41% 

H% = HXHD

R
 x100 0+3

31
 x100 = 9.67% 

Anat = 2 

Bcot= 2   
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  :القلق حساب  مؤشر

IA  = HD+Anat+Sex+Sang 

R
 x 100 

= 3+2+0+0x100 

31
 = 16.20%                                    

TRI= K

(Cx1,5) + (CFx1) + ( FCx0,5)
  

= 0

(𝐶𝑥1,5) + (0𝑥1) + ( 3𝑥0,5)
   

= 𝟎

𝟏.𝟓
  

K=0 و C=1,5   انبساطية  

 FC= Kod+KD+Kan

(EX1.5)+(EFX1)+(EFX0.5)
   

FC= 0+0+4

0+1+5.5
 = 4

6.5
 

RC= R8 + R9 + R10          

R
 x100    

     = 2+2+2

31
 x 100                                                                                                                     

     = 6X100

31
 x 100 

     = 6X100

31
40ــ30إنطوائية   19.35% =   
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 معادلة النضج الوحداني: 

  FMA = C+CF    FC = 0+0    3    

                                 0     3     

 :   1تحليل الروشاخ الحالة 

    R=31عدد االستجابات 

 تحليل نتائج اختبار الروشاخ :  

لقد وافقت الحالة ب.ع على إجراء االختبار دون اي رفض إال أنها أبدت اندهاشا لرؤيتها ألول 
 لوحة و ظهرت عليها مالمح االستغراب أثناء فترة تطبيق االختبار . 

ة خالل زمن كلي قدره  و هذا اإلنتاج يعتبر جيد و يعطينا فكرة على استجاب 31لقد أعطت الحالة -
 2أن الحالة تمتاز بخيال واسع و ال تعاني من أي كف عقلي ، بحيث بلغت االستجابات ما بين 

كحد أقصى و هذا إنتاج ثري يدل على إنتاجية المفحوص و يمتاز بالخيال الواسع كما  4إلى 
من الجزء إلى الجزء جزء إلى الكل و هذا يعني أن تتابعها متسلسل و انطلقت الحالة في استجابتها 

   DBL. DB . D. Gو لقد أعطت الحالة االستجابات من نوع –منتظم 

 تحليل االختبارات من الناحية العقلية :  

و عند حساب نسبته المئوية وجدناه  7يساوي   Gمن خالل تحليل نتائج االختبار و جدنا عدد 
% و هي نسبة عادية ليس فيها إفراط في استعمال التفكير المجرد او البعد عن   22.58يساوي 

 .  15-9-7-6-5-4-2الواقع و هذا ظاهر في اللوحة 
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% وهي نسبة منخفضة يدل على 54.83ونسبته المئوية تقدر بـ  17الذي يساوي   Dكما يبلغ عدد 
أن تفكيره عادي وممتزج ما بين المجرد والملموس بمعنى متناسق ولقد ظهر هذا في اللوحات رقم 

1-2-3-5-6-7-8-15 . 

% وهي نسبة منخفضة بحيث تدل على أن 12.95ونسبته المئوية  4إلى  Ddكما بلغ عدد -
يشير إلى غنى فكري   Ddlو  Ddود ووج 9-6-1تفكيره منطقي وعادي وظهرت في اللوحات رقم 

 واالستثمار. 
 % وهي قليلة بالنسبة العادية التي تتراوح ما بين 66.66بنسبة مئوية تقدر   +Fظهرت -

 % وهذا ما يدل على وجود اضطراب في التكيف وصراع الداخلي. 85-95
%وعند 55-35% مقارنة بالنسبة العادية التي تتراوح بين 77.41تساوي   Aوالنسبة المئوية لـ -

 حسب تحليل الروشاخ تدل على وجدود عالمات االكتئاب.   +Fربطها بنتائج 

بمعنى االستجابة اإلنسانية التيكانت  %Hوكثرت االستجابة الحيوانية التي تعاكس بدورها نتيجة 
، وهذا يعني عدم 3وقدرت بـ   Hdإلنسان معدومة تماما إال ظهور بعد االستجابات الجزئية من ا

 اهتمام الحالة بالعالقات وحساسيتها السلبية تجاه اآلخرين. 

 التحليل من الناحية الوجدانية:  

وهو يشير دائما على حسب تحليل الروشاخ إلى إفراط   Cمن خالل تحليل نتائج سجلنا غياب 
  4   عاطفي ووجود صعوبات في تحمل الموقف االنفعالية ووجود كبت وقلق. 

-FC  وهي تؤكد نتيجة  6.5 تساويTRI  في االنبساطية قانون النضج الوجداني FMA=
CF  +C   FC   .الذي يدل على أن الحالة لديها نضج عاطفي وجداني 

 % وهذا يدل ويؤكد على وجد قلق عند الحالة. 16.25تساوي  IAقانون مؤشر القلق -

 .  TRIوهي تدل على أن الحالة لديها انطوائية وهي تعاكس نتيجة   RC% = 19.35أما -
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نستنتج من خالل هذه النتيجة أن الحالة نعاني من تناقض كثرة وجداني عاطفي االستجابات 
استجابة وهذا يذل  11الخاصة بالشكل مع التظليل والتي تسمى باالستجابات القائمة التي بلغت 

ي ربط العالقات خاصة العالئقية العاطفية وكذا نقص الثقة في على أن الحالة تعاني من خوف ف
 اآلخرين وتدل على وجود االكتئاب. 

استجابات وفي تحليل الروشاخ  4كما الحظنا وجود االستجابات الحركية الحيوانية التي قدرت بـ -
 تعني هذا الشخص لديه اندفاعية وتهور. 

 تركيب معطيات الروشاخ:  

من خالل تجلبنا الختبار الروشاخ نستنتج أن المفحوص لديه مردودية كبيرة  المستوى العقلي:-أ
استجابة وهذا اإلنتاج الكمي جيد إلى ما قدرناه بالنسبة العادية وهذا يدل  31وإنتاجية جيدة قدرت بـ 

على وجود فكر معقول وكذا نشاط في استثمار الطاقة العقلية باإلضافة إلى أن الحالة لديها توازن 
 استعمال التفكير المجرد والواقعي.  في

واضطراب  إن النتائج االختبار تؤكد أن المفحوص يعاني من صراع داخلي المستوى الوجداني:-ب
 في التكيف فالحالة تعاني من القلق. 

إن الحالة لديها نوع من النضج الوجداني وهذا ما يجعلها لديها نوعمن  المستوي العالئقي:-ج
 RCغير أن نتيجة   TRIة العالئقية وهذا ما الحظناه من خالل استنتاجنا لنتائج المشاركة في الحيا

التي تناقضها تقول بأن الحالة لديها انطواء وهذا أمر طبيعي لما تعرضت له الحالة في حياتها 
 العالئقية مع األسرة والصدمة النفسية التي تعرض لها في حياته. 
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 تحليل مقياس نمط الشخصية الهادف ألبتر:  

 بعد الجدية:  /1

من خالل تفريغ االستمارة تحصل المراهق في مقياس نمط الشخصية الهادف في البعد األول وهو 
مما يدل على أن هذه الحالة جدية في عملها  7وهي تفوق درجة متوسط  9بعد الجدية على درجة 

 وتتق في نفسها وتتحمل المسؤولية. 

 بعد التخطيط:  /2

مما يدل أن الحالة  3أما في البعد الثاني الذي هو بعد التخطيط فقد تحصلت الحالة على درجة 
 ليست لها تفكير تخطيطي للمستقبل. 

 بعد تجنب النشاط:  /3

 يدل على أنه حيوي و نشط.  6تحصلت على نتيجة 

  12=3+9بعد الجدية + بعد التخطيط: 

يتوضح  12كلية التي تحصل عليها في بعد التخطيط والجدية والتي تساوي إذن من خالل الدرجة ال
لنا أن الحالة لها نمط شخصية غير هادفة وغير مخططة لمستقبلها في حياته العاطفية والتي بسببها 

 أدخل إلى المركز. 

 تحليل الحالة من خالل تقنية المقابلة: 

 اء المقابالت معها استنتجنا ما يلي:  من خالل تعاملنا مع الحالة في فترة التربص وإجر 

الحالة تعيش في صراع ويتضح في القلق والذي ظهر في الجانبين الفيزيولوجي والنفسي كذلك -
التمسنا من حديثها وجود احباطات ونوع من التناقض الوجداني فتارة نالحظه حيوي نشيط، متعاون، 
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ظه متأزم مفسياوعاطفيا منبسط أحيانا ومنطوي قدوة حسنة لزمالئه وعند تذكر األحداث المؤلمة نالح
 أحيانا أخرى. 

ودعمنا مالحظتنا بالمقابلة مع المختص النفساني الذي أوضح لنا فيها بعد النقاط حول الحالةفكانت 
بين االيجابية والسلبية فااليجابية تمثلت في التعاون، االندماج مع جو المركز سلوكات هادئة مع 

 وسلبية تمثلت في القلق الظاهري، التهور أحيانا، نقص الثقة في اآلخرين. اآلخرين ومع المربي 

 استنتاج عام لدى الحالة من خال ل اختبار الروشاخ ومقياس نمط الشخصية الهادف ألبتر:  

من خالل تحليلنا لنتائج اختبار الروشاخ نستنتج أن الحالة لديها نوع من النشاط الفكري وإنتاجية 
تتميز باستخدام التفكير المجرد والواقعي بصفة منتظمة وهي تعاني من قلق اضطراب  كبيرة كما أنها

 في حياتها العالئقية غير أنها لديها نضج عاطفي ولكن هناك نوع من التناقض الوجداني. 

وفي تحليل االستمارة الخاصة بمقياس نمط الشخصية الهادف يتوضح لنا أن الشخصية الحالة رغم 
أنها غير هادفة وهذا على حسب المقياس إال أننا وجدنا في بعد الجدية أنه يتحمل المسؤولية ويعمل 

 بجدية ويتق في نفسه.        
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 الحالة الثانية:ـــ 2

 جدول سير المقابالت   

 

 المقابلة رقم  تاريخها  مدتها  هدفها 

 1 2020/01/12  د 45 و كسب ثقتها التعرف على الحالة 

 2 2020/01/19  د 60 التعرف على مشكلة الحالة 

 3  2020/01/26  د 60 دراسة  تاريخ الحالة  

 4  2020/02/02  د 45 استكمال  دراسة تاريخ الحالة 

استكمال دراسة الحالة   وتطبيق مقياس 
 الشخصية آلبتر 

 5  2020/02/16  د 60

 6  2020/02/23  د 60 شرح و تطبيق اختبار  

 التحدث مع األخصائي النفسي حول 
 سلوك الحالة داخل المركز  

 7  2020/02/25  د 35
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 السيميائية العامة للحالة:  ـــ 1

قصيرة القامة، متوسط البنية، عيناه سودوتان، أسمر البشرة وشعر  البنية المورفولوجية للحالة:-1
 األسود. 

من خالل مقابالتي معه الحظت عليه الخجل وهو القليل الكالم بحيث أنه  المالمح واإليحاءات:-2
ال يتكلم حتى إذا سأتيه وعند سؤاله يجيب ويضحك في نفس الوقت وكثير السكوت فمالمح وجهه 

 في أغلب المقابالت يبدو عليه ممل. 

 ليس مهتم بهندامه كثيرا، وال بتربيته.  اللباس:-3

ليه الهدوء فهو قليل الحركة والنشاط وهذت ما لوحظ خالل "الحظت ع النشاط الحركي:-4
 المقابالت يتكلم بصوت منخفض حتى عند اإلجابة عن األسئلة يكون مطأطأ الرأس" 

في األول ما يريد الكالم معي وكان يشعر بالملل والحزن لكن رغم ترددها تجاوبت  االتصال:-5
 معي الخالة وقبلت التحاور معي. 

 ي:  النشاط العقل-6

 يتكلم بصورة سليمة وطبيعية وال يعاني من أي اضطراب على مستوى اللغة والنطق.  اللغة:

 إن جل تفكيره بدوره حول خروجه من المركز ومباشرة العمل واالندماج في الحياة الطبيعية.  التفكير:

يجب  يبدو ذكائه ضعيف ويظهر ذلك من خالل نتائجه الدراسية فهو لم يكن القدرات العقلية:
البيانات الدراسة إضافة إلى إيجاد صعوبة في فهم بنود المقياس حتى أصبحت أقوم بشرح كل. 

 األولية: 
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  ق االسم:

  : باللقب

  06/01/2004 تاريخ و مكان االزدياد:

 ذكر  الجنس:سنة  14 السن:
  السنة الثالثة ابتدائيالمستوى الدراسي: 
  متوسط .المستوى المعيشي: 

 غير مطلقين . الحالة المدنية للوالدین: 

  8عدد اإلخوة: 

  الثاني ضمن ثمانية إخوة.الترتيب بين اإلخوة: 

 . الحشيش والحبوب المهلوسة:االدمان نوع

 التاريخ النفسي واالجتماعي للحالة:  

سنة يتمي إلى عائلة ذات مستوى اجتماعي بسيط تتكون من األب يعمل  14يبلغ ب.ق من العمر 
 إخوة واثنان بناة.  6كخضار، والذي يتكفل بالعائلة ماديا، وأم ماكثة بالبنت ومن 

يواصل دراسته وتوقف في السنة  إال أنه لم Paniyateدخل المدرسة وكان في نفس الوقت يبيع 
توجه إلى الحياة العملية في سن مبكر، فبدأ يعمل في سوق الليل " الثالثة ابتدائي، مما أدى به إلى ال

نحمل للناس ويخلصوني"  وأحيانا " نقبد على البا كيوكس تاع الخضر ونبيع" األمر الذي جعله 
 . االدمان يتعلم كل أنواع

سنة وكل هذا راجع  14إلى درجة انه أصبح يدخن ويتناول أقراص مهلوسة في سن الذي ال يتجاوز 
إلى محيط الذي فيه إهمال والفساد األخالقي على مستوى الحي ونتيجة هذا االنحراف جعله يتعرض 
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كل يوم إلى الضرب من طرف أبيه إضافة إلى مصاحبته لرفاق السوء التي تعلم منهم مختلف 
 .وكات الغير شرعية فقد كنا جماعة السل

ففي مختلف المقابالت كان يردد بأن يكره أبوه وال يحبه وإنما يحب أمه كثيرا فاألب كان ال يزوره 
 مثل األم، وإذا أتى إلى المركز يقوم بتوبيخي  ويشتمني. 

 العالقات االجتماعية للحالة:  

فهو يكره نظرا للعقوبات والضرب الذي كان  عالقة الحالة مع األب لم تكن جيدةعالقته مع األب: 
 يمارسه األب عليه واستيائه من عدم زيارته له كل مرة, 

 جيدة فهي دائمة الزيارة له فعالقتهما تمتاز بالحب والحنان فهو يحبها. عالقته مع أمه: 

 عالقة جيدة وحسنة ومتفاهمين. عالقته مع اإلخوة: 

فهو كثير التشاجر مع األصدقاء ويصل في كثير من المرات عالقة غير جيدة  عالقته االجتماعية:
 إلى ضربهم هذا ما يجعلهم يشكون ألباه عنه فيقوم بمعاقبته وضربه.           
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   ب.ق(عرض بروتوكول الروشاخ للحالة )

 سنة               المستوى التعليمي: السنة الثالثة ابتدائي 14الجنس: ذكر                       السن:       

عوامل  المحتويات  الشائعات 
 محددة 

زمن  االستجابة  التحقيق   موقع 
 الرجع 

رقم  الوضعية  الزمن 
 البطاقة 

 choc   
 Sex  
Geo 

  
 F F+ 

  
 D 
 D 

  
الجزء السفلي الرمادي الجزء األسود 

  D1الجانبي 

إرجاع اللوحة قضيب 
 ذكري جيل 

 "48:19  "45:99   

      

 I 

  
 Ban 

   

 A  Ad 
 Ad 

 Anat 

 F- 
 F- 
 F- 
 F- 

 Dd 
 Dd 
 Dd 
 Dd 

الجزء الجانبي الخارجي الجزء األحمر 
 D3الجزء األسود الجانبي  D2العلوي 

  D1الجزء األحمر السفلي 

كالب هذا رأسو هذا 
 ظهرو هذا قلبو 

 "23:67  "11:57      
  < > 

  

 II 
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 Ban  A 
 Anat 

 Ad 
 Ad 

 FC 
 F- 
 C 

 Fc 

 D  
Dd 

 Dd 
 Dd 

الجزء األعلى الجانبي األيمن األسود 
الجزء  D1الجزء األحمر في الوسط 

   D2الجانبي األسود العلوي بالقمة 
  Dsالجزء الجانبي السفلي األسود 

 كنغورو 
 هذا قلبو راسو رجليه 

 "53:23  "36:85   
  

      

 III 

   Bot  EE  
clob 

 G  الجزء الجانبي األسود والرماديD2    35:87"  55:94"  حشيش تاع سالطة  < 
>  

 IV 

 
   A  Ad 

 Ad 
 Ad 
 Ad 
 Ad 

  

 Kan  
F- 

 F- 
 F- 
 F- 
 F- 

 G  Dd 
 Dd 
 Dd 
 Dd 
 Dd 

  

 كل اللوحة 

 d3الجزء الوسط األعلى مع االمتداد 
الجزء الوسط األعلى بدون االمتداد 

الجزء الوسط  D3األعلى في البقعة 
 D1الجزء الجانب األسود  D2الكامل 

  d1أدنى الجزء األوسط 

خفاش يطير هاذو 
وذنيه رأسه ظهره 
 جناحيه رجليه 

 "17:23  "59:49   
 < 
> 

        
 <      

   

 V 

   Hd  F+  G  37:51"  د 1:54 وجهان متقابالن  الجزء الكلي للصورة     VI 
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 Ban  A  Ad 
 Ad 
 Ad 

 F- 
 F- 
 F- 
 F- 

  

 G  Dd 
 Dd 
 Dd  
Dd 

 الجزء السفلي كامال 
 الجزء العلوي مع االمتداد األعلى 

 D3 

  D4الجزءان األعلى 

  D4الجزءان األعلى والمتوسط 

حمار قاعد على اللوحة 
 هاذو وذنيه جبهته فمه 

 "19،84  "12:87      
          

   
  
          
  

 VII 

  

 Ban  A  Ad  F+  
Kan 

 D 
 D 

الجزء  D1الجزء الجانبي القرنفلي 
  D7السفلي القرنفلي 

 نمر 
نمر كرعيه فوق جبل 

 طالع 

 "19:84  "58:28 

  
 < > 

  

 VIII 

   Geo 
 Geo 

 C 
 EF 

 D 
 D 

 D7الجزء األوسط باللون األخضر 
  D1الجزء األخضر 

 IX     44:46"  د 1:14 شالل غابة  

  nat  F+  D  الجزء القرنفليD6   حجرة     
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 Ban  A 
 A 

 A  Geo 

 F+ 
 F- 
 F+ 
 F- 

 D 
 D 
 D 
 D 

الجزء  D13الجزء العلوي األخضر 
الجزء الخارجي  D15الخارجي األصفر 

  D9الجزء الكلي قرنفلي  D1األزرق 

 تنين 
 عقرب رتيلة جبل 

   51:35"  د 51:55

        

 X 

 
  مرحلة االختيار االيجابي و السلبي:   
 البطاقة الخامسة:شابة.  -االختيار االيجابي:- 

 البطاقة الثامنة: فيها نمر طالع في جبل  - 

 البطاقة الثانية:مخربش -االختيار السلبي: - 

 البطاقة الثانية:ما فهمتهاش جبل وسط غابة.- 
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 عدد االستجابات:  

 R =31 :استجابة

  الروشاخحساب نتائج االختبار 
 

D% =𝐺𝑋100

R
 = 4X100

31
 = 12.60%    

 
D% = DX100

R
 =12X100

31
 =38.70%   

 
Ad % = AdX100

R
 = 15X100

31
 =48.38%   

 F= F+ + F- = 6+16+1= 23 

F% =  (F+ + F− + F+ ) x 100

𝑅
=

23X100

31
 =74,19%          

F+% =  F+ + 1/2 + F+−  x 100

𝐹
 = 6+0.5X100

23
 = 28.26%          

F- % = F+ + 1/2 + F+−  x 100       

𝐹
 16 + 0,5 x 100

23
 = 71.73%     

A%= AXAD

R
 x100 = 8+13

31
 x100 = 67.74%     

H%= H + Hd  

R
 x100 = 0+1X100

31
 = 3.22%   
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  :حساب  مؤشر القلق

IA=HD+Anat+Sex+Sang  

𝑅
 x100 

    = 1+2+0X100

31
 =12.90%        

TRI = K

(Cx1,5) + (CFx1) + (FCx0,5)
 

       = K

(2x1,5) + (0x1) + (2x0,5)
 

       = 0

     3 + 0 + 1
 = 𝟎

𝟒
 

                  

FS= Kob + Kp + Kan

(Ex1,5) + (EFx1) + (FEx0,5)
   

    = 0 + 0 + 2

(0x1,5) + (1x1) + (0x0,5)
 

   = 1

2
 = 2       

RC= R8+R9+R10

R
 x100 

RC=  2 + 3 + 4

31
 x100 

     = 9 x 100

𝑅
 = 900

31
 =29,03% 
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 معادلة النضج الوجداني:   

   FMA= C+CF   FC   

       =  2+0    2           

           2   2   

 . 31عدد االستجابات التحليل الكمي لمعطيات الروشاخ:  
لقدت وافقت الحالة دون أي اعتراض منها على تطبيق االختبار ولكن  بدى عليها مالمح االستغراب  -

 عند رؤية اللوحات. 

 استجابة وهذا اإلنتاج يعتبر جيد مقارنة بالنسبة العادية التي تتراوح ما بين  31أعطت الحالة -

يال واسع كما أنه شخص تعاوني وهذا يدل على إنتاجية المفحوص من حيث القدرة الشفهية وخ 35-25
 وعلى حسب تحليل الروشاخ فإنه يعبر عن الحاجة إلى التعبير وكذا الحاجة إلى االهتمام وجلب االنتباه. 

كما انطلقت  الحالة في استجابتها من الجزء إلى الكل وهذا يعني أن تتابعهما متسلسل ومنتظم وقد 
  G,Dd, Dأعطت استجابات من نوع 

 الناحية العقلية:   التحليل من-1

ونسبتها  G4استجابات كلية  4استجابة من بينها  31من خالل نتائج االختبار نالحظ أن الحالة قدمت 
-21% وهي نسبة منخفضة إذا ما قارناها بالنسبة العادية التي تتراوح ما بين  12.95المئوية تقدر ب 

وهذا يكشف حسب روشاخ أن الحالة غير مهتمة بإكتشاف العالقات وكذا الخبرات وهي متصلة  35
 . 7، 6، 5، 4في اللوحات رقم  Gبالواقع وقد ظهرت 

% وهي كذلك نسبة منخفضة مقارنة بالنسبة 38.75ونسبته المئوية قدرت بـ  D   12وكما بلغ عدد -
 ا يعني أن الحالة تستعمل التفكير الملموس بشكل عادي. % وهذ68إلى  61العادية التي تترواح ما بين 



 

 

 

 
133 

% وهي نسبة مرتفعة فتدل على الطموح ولللل 48.38ونسبته المئوية  15يساوي   Ddأما عدد -
 الفكري كما تدل على القلق إضافة إلى الشعور بالنقص. 

% 65-65ح ما بين % وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة العادية التي تتروا74.19بنسبة   %Fظهرت 
وهي تدل على حسب تحليل الروشاخ على أن الحياة االنفعالية للحالة تحددها تحديد شديد العمليات 
الفكرية بمعنى أن الحالة يسودها نوع من الجمود في التفكير أو التعصب وعدم المرونة ونقص في 

 التلقائية. 

% وهذا 85.85ادية التي تترواح ما بين % وهي قليلة بنسبة للقيمة الع28.26بنسبة   +Fكما ظهرت 
ذليل دائما على حسب الروشاخ على وجود اضطراب في التكيف والصراع الداخلي وظهر في اللوحات 

% هذا يشير 155ومجموعها يياوي  +Fمكملة ل  F-% وتأتي 71.73بــ  F-ونسبة   15-8-6رقم 
 اطات متكررة. حسب روشاخ إلى وجود اختناق وضيق في الحياة العاطفية وإحب

% التي تدل على االستجابة الحيوانية والتي تعاكس بدورها نتيجة  67.74تساوي   Aوالنسبة المئوية لـ 
H%  والتي نعبر عن االستجابات البشرية التي بصفة شبه منعدمة ألن االستجابة 3.22التي تساوي %

قدرت بصفر ةهذا يعني عدم اهتمام الحالة بالناس وهذا راجع إما للخوف منهم أو ألسباب  Hاإلنسانية 
انفعالية مثل العدوان والكراهية وهي حسب تحليل الروشاخ أن هناك صعوبة كبيرة وفشل في تقمص 

 نسانية راجع إلى صعوبة في تقمص الصورة األبوية. الصور اإل

 التحليل من الناحية الوجدانية:  -2

C   وهي نسبة قليلة والذي يعبر عن وجود إفراط العاطفي.  9واللوحة  3وجدناه في اللوحة 

وهو يذل على وجود انبساطية خالصة عند الحالة و  C= 4و   K=0أي  4/5تساوي    T R Iلدينا 
FC  ؤكد نتيجة ال تTRI   بمعنى غلبت الحركة على اإلجابات الصبيانية بمعنى ميل المفحوص إلى

 اإلجابات المتطلبة في الواقع بمعنى ال يخرج عن المألوف وتدل على اإلفراط العاطفي.
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  FMA= C+CF /FCقانون النضج الوجداني:    

قانون مؤشر  C+CF=2و  FC=2لم تتحقق المعادلة وهذا بشير إلى عدم النضج الوجداني بحيث لدينا 
  IA = 12.90%القلق:   

 وهي نسبة مرتفعة قليال بالنسبة للقيمة العادية مما يدل على وجود قلق الحالة. 

 . TRIالتي تدل على أن الشخص انطوائي وهي تعاكس نتيجة  RC= 29.03%أما -

 هذا يدل على أن الحالة لديها صراع فهي ثارة منبسطة وثارة أخرى منطوية. -

 تركيب معطيات الروشاخ للحالة الثانية: 

إن الحالة غنية من حيث التفكير وهذا يتضح من خالل النتائج المحصل عليها في  أ/ المستوى العقلي:
يد باإلضافة إلى أن الحالة تعتمد على استجابة وهذا يعتبر إنتاج ج 31عدد االستجابات التي قدرت بـ 
 التفكير الملموس بصفة عادية. 

إن نتائج الروشاخ تؤكد أن المفحوص يعاني من صراع بين ميوالته الداخلية  ب/ المستوى الوجداني:
تشير إلى االنطوائية نهو بذلك منطوي متمركز   FCوما بين ما يحققه في الواقع وقد وجدنا أن نتائج 

ضافة إلى أن الحالة تعاني من قلق وكذلك التمسنا االحباطات المتكررة فهو غير متكيف مع حول ذاته إ
مناخ وجو المركز وكذا فإن معادلة النضج الوجداني  فهي تدل على أن الحالة غير ناضجة وجدانيا أما 

 فقد وجدنا أن الحالة لديها نوع من االنبساطية.   RCالتي تناقض تماما  TRIنتائج 

إن الحالة تعاني من ضعف في المشاركة الجماعية فبتالي يعاني من فراغ  مستوى العالئقي:ج/ ال
عالئقي فنتائج الروشاخ أكدت على أن الحالة تعاني من نوع في الصراع بين الميول الداخلية وما تريد 

العاطفية والذي  تحقيقه في الواقع كما أنها تعيش في عدم االتزان والتكيف النفسي وكذا اختناق في الحياة
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التي ذلت  RCالذي حلت على وجود انبساطية خالصة ومناقضتها لنتائج  TRIظهرت من خالل نتيجة 
 على وجود االنطوائية. 

 تحليل مقياس نمط شخصية الهادف ألبتر:  

 بعد الجدية:  -1

وهي  2.5من خالل تفريغ االستمارة تحصل على المراهق في مقياس نمط الشخصية الهادف على درجة 
مما يدل على أن هذه الحالة غير جدية في عملها وال تتق في نفسها وغير نادرة على  7أقل من درجة 

 تحمل المسؤولية. 

 بعد التخطيط:  -2

مما يدل  7وهي تفوق  9أما في البعد الثاني الذي هو بعد التخطيط فقد تخلصت الحالة على درجة 
  على أن الحالة مخططة وتطمح في المستقبل.

 بعد تجنب النشاط: -3

وهذا يدل على  أما النتيجة الكلية بعد  7وهي تفوق درجة  6تحصلت الحالة في هذا البعد على درجة 
  11.5=9+2.5الجدية+ بعد التخطيط 

 11.5إذن من خالل الدرجة الكلية المتحصل عليها في البعدين بعد الجدية وبعد التخطيط والتي تساوي 
 يتوضح لنا أن الحالة لها نمط شخصية غير الهادف وغير جادة في عملها.   14وهي أقل من درجة 

 تحليل الحالة من خالل تقنية المقابلة:  

د ضرورية وهامة في العمل اليومي للمختص النفسي ودراسة إن تحليل تقنية محتوى المقابلة هو خطوة ج
المقابلة العيادية من خالل الحوار والمالحظة يعتبران الوسيلة المؤدية لمعرفة الحالة وموفقها النفسي 
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اتجاه أسئلتنا الوسيلة العيادية األكثر استخداما في العمل السيكولوجي على هذا األساس حللنل محتوى 
 لصنا ما يلي:  المقبالت واستخ

 وجود قلق خفي. -

ظهور السلوك العدواني وذلك اتضح من خالل مالحظتنا لسلوك الحالة مع زمالئه الذي اتسم بالعنف -
 اللفظي والمادي. 

وجود احباطات والتمسناها  في الحديث مع الحالة أثناء سيرورات المقابالت مثل قوله " كرهت ونتا -
 . نخرج مهنا" "راني كاره حياتي"

وعلى ضوء المقابلة التي قمنا بها استنتجنا من خالل المالحظة أنا الحالة لم تلقى الرعاية النفسية -
 والتكفل النفسي الالزم الذي يساهم في التحقيق والحد من سلوكاته. 

وهذا ما أكده لنا كذلك المختص النفسي أثناء إجراءنا بمقابلة معه للوقوف على أهم البروتوكوالت 
ية واإلرشادية التي يستخدمونها مع الحاالت والذي أكد لنا من خاللها أن الحالة غير متجاوجة العالج

وتتميز سلوكه بالعدوانية مع زمالئه ويثير المشاكل في الفوج ويثير الفوضى في المطعم ويتشاجر معهم 
 زمالءه.  من أجل األكل ويظهر عليه االنفعال والغضب حتى يأخذ كمية كبيرة من األكل أكثر من

ففي قسم المالحظة ال يهتم بالدراسة ويبدو دائما عليه شرود ذهني كما أنه ال يتحكم في انفعاالته 
 وتربطه عالقات متوفرة مع زمالئه في الفوج حيث يقوم باستفزازهم حتى يتشاجرو. 

لمربي يبدي لنا أنه مهتم باألعمال التي يكلف بها لكن هو العكس حتى يخضع لمتابعة مقربة من ا
المشرف ال يهتم بنظافته الشخصية وبنظافة هندامه حتى يأمر بإلحاح من المربي له وكان والديه يأتون 

 لزيارته كل يوم في األسبوع لكن عندما يأتي غير مهتم حتى أنه ال يجر ابنه لحضنه عكس أمه 
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 مناقشة الفرضيات:  ــــ 3

لوالية  الوسيطي لعالج االدمان مركزالبالمترددين ين إن هذه الدراسة ساعدتنا على التقرب من المراهق
 مستغانم ولقد تمت بهدف التأكد من صحة الفرضيات التالية:  

 الفرضية العامة:  ـــ 4

 . المدمن له أثر إيجابي على شخصية المراهقالوسيطي لعالج االدمان البرنامج المطبق في مركز 

خالل االختبار اإلسقاطي روشاخ و مقياس نمط الشخصية فمن خالل النتائج التي تحصلنا عليها من 
ى عدم تحقيق الفرضية والتي لم تجب عن لالهادف ألبتر وكذا المقابالت العيادية مع الحاالت، توصلنا إ

 . مدمناألشكال المطروح ألن التكفل النفسي له دور فعال في تغيير نمط شخصية المراهق ال

 الفرضيات الجزئية: ــــ 5

فعال في التخفيف من الوسيطي لعالج االدمان ة األولى: برنامج التكفل النفسي المتبع في مركز الفرضي
 . المدمن السلوكات السلبية للمراهق

لم يتلقى الدعم النفسي الالزم من اجل إعادة توازنه المدمن إن هذه الفرضية لم تتحقق كون أن المراهق 
 النفسي وذلك راجع لعدة أسباب هي:  

 . في المواعيد واالرشادات في المركزهناك عدم انضباط بحيث  الت بالنظام والمواعيد التزام الحعدم ا-

 يساعد في تغييرشخصيته ونظرته للمستقبل  الفرضية الثانية:1ــ5

إن هذه الفرضية لن تتحقق وذلك ألن كل الفضيات مرتبطة ومتسلسلة فكل العوامل المذكورة سابقا تعرقل 
 في بناء شخصية هذا المراهق بطريقة ايجابية وهادفة. 
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نستنتج من خالل تحليلنا للفرضيات، أنه كلما كان هناك تكفل حقيقي ومدعم من قبل المختص ـــــ   
كة المقابالت الفردية وتحليل شخصيته واالرتكاز على نقاط القوة والضعف النفسي وذلك عن طريق شب

 في شخصية الحالة فهي تساعده في توجيه الحالة ايجابيا. 

وكذلك العالج الجماعي الهادف من أجل تبادل الخبرات بين الحاالت وإعطاء الحلول المفتاحية ستساهم 
حاالت لمشاكلهم يخفف بذلك السلوكات السلبية في تدعيم شخصيتهم وتوجيهها نحو الصواب وفهم ال

أن جميع متعاطي المخدرات يعانون من اضطرابات  هندن هربرن  ويؤكد البحث الذي قام به لديهم.
عائلية في المنزل ، وفي معظم الحاالت تكون مشاكلهم مشابهة لتلك التي يعاني منها معظم الشباب ، 

جديدة للتعامل مع والديهم ، وأن اتجاهات هؤالء الشباب تميل دائما إال أنهم يحاولون أن يحددوا أسسا 
 إلى تدمير العالقات مع الوالدين .

أن األصل في إدمان  أن وكان االستنتاج هو(: 1960وأيضا: ما جاء بهسعد زغلول المغربي )
 ن .المخدرات عامة يرجع إلى التركيب النفسي المرضي الذي يحدث حالة من االستعداد لإلدما

  :كاآلتي الدراسة نتائج وكانت(:1983ودراسة رشاد كفافي )
تتسم حالة الحزم بالتوتر الناجم عن اإلحباط الفمي ، باإلضافة إلى الحصر واالكتئاب والعجز وافتقاد  -

 اإلحساس باألمن .
الشعور بالحاجة إلى اإلشباع السريع دون مقدرة على اإلرجاء ، فالمدمن من يشعر بالرغبة في إرضاء  -

 أناه األعلى الذي يقوم بالحجز على رغبات الهو .
  فتقار إلى وجود اآلم والرغبة في التواجد معها ، وإشباع الرغبات وتحقيق هذه الرغبات هلوسيا.اال -

 العالج النفسي المعرفي السلوكي عن طريق التعزيز السلبي وااليجابي. -

 تطبيق بعض التقنيات العالجية مثل تقنية االسترخاء للتخفيف من القلق وتوتره. -

 العالج بالعمل من أجل بناء شخصية جدية و مخططة وهادفة في تحديد مستقبلها. -
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إذا توفرت كل هذه العوامل بالتأكيد سيكون لبرنامج التكفل النفسي دور فعال وايجابي في إعادة التوازن 
وكلما كان العكس يكون هناك اضطراب وعدم توازن وهذا ما  لمدمنين على المخدرات للمراهقين االنفسي 

 أكد لنا الحاالت خصوصا الحالة األولى بأنها ستعيد نفس السلوك (.           

 استنتاج العام لدى الحالة من خالل اختبار الروشاخ ومقياس نمط الشخصية الهادف:  ــ 

استجابة وهذا  31لكمي لالستجابات نالحظ مردودية كبيرة في عددها والمقدر بـ من خالل اإلنتاج ا-
يشير إلى الثراء الفكري والذي يناقد الحالة العامة بمعنى من خالل المقابالت نراه ال يتجاوب معنا، كما 

 أنه يعتمد على التفكير الملموس الواقعي. 

القلق وميوالت إنهارية ولديها صراع عاطفي داخلي إن نتائج الروشاخ تؤكد على أن الحالة تعاني من -
)صراع أبوي( وكذا اكتئاب الذي اتضح من خالل استجابات التظليل واالستجابات اللونية فهو بذلك غير 

 التي تؤكد على وجود انطواء للحالة.  TRIمتكيف ويتضح ذلك من خالل النتائج المتناقضة بين نسبة 
 .   FMAاني من خالل المعادلةباإلضافة إلى عدم النضج الوجد

من خالل تفريغ االستمارة الخاصة بمقياس نمط الشخصية الهادف ألبتر يتوضح لنا أن الحالة لها نمط 
شخصية غير هادف وليس لها نظرة تفاعلية للمستقبل رغم الطموح البادي في بعد التخطيط وهذا يعكس 

 شخصية الحالة.   

  االستنتاج العام:ـــ 6

تقنية البحث المتمثلة في المقابلة والمالحظة واختبار الروشاخ وكذا مقياس نمط الشخصية من خالل 
 الهادف ألبتر وصلنا إلى النتائج التالية:  
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بالتعاطي يصبح يتلذذ بذلك المخدروبعد ذلك عندما يقوم  مدمنيوجد تكفل نفسي لكنه ناقص، فالمراهق ال
هو أو أحد أقربائه قيذه لمركز الى أن يتدارك األمر  ويصعب التخلى عنه,يتعلق شيئا فشيئا بهدا األخير 

وذلك بهدف إدماجه اجتماعيا وتصحيح سلوكاته من خالل ه لتأهيخاص بعالج اإلدمان والمدمنين 
برنامج عمل مكتف ما بين البيداغوجي والنفسي والترفيهي ولكن في الواقع هناك نقص فتصبح الوظيفة 

وهذا ما استنتجناه خالل تعاملنا بالتعاطي عزل المراهق على الواقع بهدف عدم القيام  األساسية هنا هي
 مع الحاالت فبذلك يلغي تحقق الفرضيات.        

 التوصيات:  ــ 7

في ختام بحثنا هذا أردت أن أقدم مجموعة من النصائح والتوجيهات واإلرشادات للمراهق قبل أن يكون 
 باالدمان.  

للدخول إلى مرحلة المراهقة وتجاوزها دون مشاكل، ومن ثم إعداده لمرحلة البلوغ وتوضيحها تهيئة الطفل 
 على أنها مرحلة مهمة. 

 ترك الطفل حرية االختيار، وال تشعره بمراقبتك له، وال تفرض عليه رأيا أو أمرا ال يريده. -

 أته على أعماله الحسنة. يجب أن يظهر له االهتمام، والتقدير عندما يتحدث أو يدي رأيا ومكاف-
 العمل على تغيير الظروف التي من شأنها زيادة التشجيع على االمان. 

يجب معاملة كل مدمن على أنه كائن بشري فريد في ذاته، له تكوينه الطبيعي الخاص به ،وله مشاكله -
 التي ينفرد بها، وله مصاعبه التي يشكو منها. 

 لعوامل التي أدت إلى اقتراب االدمان. يجب تكييف العالج بالنسبة لطبيعة ا
 توفير الجانب المادي والمعنوي لألبناء والعمل على تربيتهم تربية صالحة. -

تحسين األولياء عالقتهم بأوالدهم وخلق جو أسري متوازن يؤثر في نمو شخصيتهم تتفق مع المعايير 
 والمقاييس االجتماعية. 
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 فعلى المستوى التربوي:  

توعية األوالد بهذه الظاهرة وتقديم لهم نماذج وحاالت االدمان باإلضافة إلى استعمال الطرق التربوية 
 واتخاذ التربية كوسيلة أو دواء لهذا الداء،اال وهو ادمان المراهق. 

محاولة مساعدة الحاالت المدمنة وعدم إزعاجهم وذلك حتى يتمكن من تخفيف المعاناة واإلحساس -
 بالنقص الذي يعيشونه، وحتى نتمكن أيضا إخراجهم ولو بدرجة قليلة من االدمان. 

توعية أفراد المجتمع بهذه الظاهرة والنتائج المترتبة عنها حتى يكون هناك تفهم للحاالت المدمنة التي 
يستطيعوا االندماج في المجتمع، وهذا قصد تخفيف الضغط عليهم سواء في مركز الوسيطي أو من أفراد 

 المجتمع. 
محاولة األولياء التعامل مع أبنائهم بالتساوي دون التفضيل بينهم حتى ال يحسب أحد بالنقص وتوفير 

            لهم الجو العاطفي من حب واهتمام.
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 خاتمة:  ــ8

ظاهرة خطيرة تنعكس سلبياتها على المجتمعات بصفة عامة و على المجتمع الجزائري بصفة االدمان ن إ
كل هذا اثر على المراهق  ،،البطالة والحرمانجتماعية من فقرالقتصادية واالتحوالت ا, خاصة الخاصة 

األخطاء ينتظر أن مع هذا و رغم قيامه بتلك المخالفات ووقوعه في تعاطي المخدرات و و أدى به إلى 
 . هغير سلوكالتخلص من التعاطي واالدمان وييكون ايجابي أي 

يصاب بإحباط و قلق باإلضافة إلى ظهور السلوك العدواني الذي يكون تارة موجه نحو المدمن المراهق 
ذاته و تارة اخرى نحو الغير و هنا يلعب دور المختص النفسي  في وضع برنامج تكفل نفسي فعال 

  ف من سلوكاتهم و احباطاتهم.للتخفي

و في األخير توصلت إلى أن المراهقة مرحلة حساسة من حياة اإلنسان و تتزامن تغيرات في جميع 
النواحي ما يجعل الجميع يتأكد على أهمية هذه المرحلة خاصة أن المراهقين هم رجال الغد،لذا يجب 

 . دمان هم خاصة االإعطاؤهم األهمية الالزمة لحمايتهم من أي خطر يهدد حيات
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